
     
 

 

Patiënteninformatie 

 
 

Injectie medicatie gewricht onder doorlichting 
 

Belangrijk!!!! 
 
Zwangerschap 
Het is ongewenst dat het röntgenonderzoek wordt uitgevoerd tijdens de zwangerschap.  
Bij patiënten die in onzekerheid verkeren over het feit of zij zwanger zijn, dient dit 
röntgenonderzoek te worden uitgevoerd in de eerste week na het begin van de menstruatie. 
 

 
Inleiding  

Uw arts heeft voor u een injectie medicatie aangevraagd. De medicatie kan ingebracht worden 
in of rondom een gewricht of rondom pezen. De werking van het medicijn en/of verdoving is 
hierbij het belangrijkste doel. In deze folder vindt u informatie over de wijze waarop het 
onderzoek wordt uitgevoerd.  

Voor dit onderzoek wordt soms gebruik gemaakt van een jodiumhoudend contrastmiddel. Mocht 
u allergisch zijn voor jodium, neemt u dan minimaal 24 uur voor het onderzoek contact op met 
de afdeling Radiologie via telefoonnummer: 079 – 346.25.20. 

Voorbereiding 
U hoeft zich voor dit onderzoek niet voor te bereiden. U hoeft ook niet nuchter te zijn. 

Het onderzoek 
 

Heup arthrogram inclusief injectie medicatie/ verdoving 
Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de receptie van de afdeling Radiologie. 
Nadat u in de wachtkamer heeft plaats genomen, komt een laborant u ophalen. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd door een orthopeed en radiologisch laborant. 
Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Van deze stralen merkt u tijdens 
het onderzoek niets. Het risico van deze stralen is verwaarloosbaar klein. 
Om het te onderzoeken gewricht zichtbaar te maken is een injectie nodig.  
De orthopeed zal met behulp van het röntgenapparaat de juiste plaats bepalen voor de injectie. 
Hierbij wordt steriel gewerkt. Via de injectienaald worden al naar gelang het gevraagde 
onderzoek verschillende stoffen in het gewricht gebracht. Dit kan zijn: Een verdovingsmiddel, 
contrastmiddel, medicijnen of een combinatie hiervan. Na het inbrengen wordt de naald weer 
verwijderd en kunnen enkele foto’s gemaakt worden. Na een heup artrografie gaat u naar de 
dagbehandeling, waar de orthopeed, na ongeveer een uur, komt beoordelen of u naar huis kunt. 
 
Duur van het onderzoek 
In het algemeen zal dit ongeveer 10 minuten duren. 
 
Na het onderzoek 
Wij adviseren u het onderzochte gewricht de komende 24 uur te ontzien. Een normale, niet 
intensieve belasting kan geen kwaad. U mag na een injectie in een gewricht geen voertuig 
besturen omdat verzekeringsmaatschappijen niet uitkeren bij een ongeval kort nadat er een 
verdoving, medicijn of contrastmiddel in een gewricht is ingebracht. Zorg dus dat u niet zelf hoeft 
terug te rijden.  
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Het verdovingsmiddel en eventuele toegediende contrastmiddel worden door het lichaam 
opgenomen en zijn na 24 uur weer uit het gewricht/ lichaamdeel verdwenen. Medicijnen die in 
gewrichten worden ingebracht hebben doorgaans een veel langere werking. Complicaties bij dit 
onderzoek zijn zeer zeldzaam. Als er echter toch ongewone verschijnselen optreden zoals pijn, 
een opgezwollen, rood of warm gewricht of een verlamd gevoel dient u binnen kantoortijden 
contact op te nemen met uw behandelend arts (bv de orthopeed) via de poli Orthopedie, 
telefoonnummer: (079) 346 25 35.  
Bij complicaties buiten kantoortijden kunt u contact op nemen met de Spoed Eisende Hulp via 
telefoonnummer: (079) 346 25 39. 
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