Arthrografie van een gewricht
in combinatie met MRI

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een arthrogram van een
gewricht (schouder, heup, enkel of elleboog) te laten maken. Dit is een
onderzoek waarbij met contrastvloeistof het inwendige van een gewricht
wordt bekeken. Door middel van röntgenstralen wordt het gewricht
zichtbaar gemaakt op een beeldscherm. Bovendien worden van deze
beelden foto’s gemaakt, die achteraf bekeken worden door de radioloog
(arts), die het onderzoek heeft verricht. Aansluitend wordt een MRI gemaakt
van het betreffende gewricht. (Zie verder onder het kopje MRI).
Doel van het onderzoek
Door middel van een arthrogram kunnen bepaalde afwijkingen aan gewrichten
worden opgespoord. Bijvoorbeeld scheurtjes in het kapsel of schade aan het
kraakbeen.
Duur van het onderzoek
Gemiddeld duurt het Arthrogram ongeveer 20 minuten. Een eventueel
aansluitende MRI duurt ook ongeveer 30 minuten.
Voorbereiding
Het is voor u en ons prettig als u gemakkelijke kleding draagt. Daarnaast
verzoeken wij u uw horloge, sieraden, bankpasjes etc. zoveel mogelijk thuis te
laten. De kleedkamer, waarvan u gebruik kunt maken, kunt u desgewenst op slot
laten doen. De afdeling radiologie is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of
diefstal van persoonlijke eigendommen.
Mocht u zwanger zijn of denken het te kunnen zijn, dan kan het röntgenonderzoek
geen doorgang vinden! Wilt u dat zo spoedig mogelijk doorgeven.
Medicijnen kunt u volgens voorschrift van uw arts in blijven nemen.
Mocht u hulpbehoevend zijn, dan is het toegestaan dat u één begeleider mee
naar binnen neemt.
Hoe gaat het onderzoek
U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling Radiologie (routenummer 44)
bij de balie. Hier wordt u door één van onze radiodiagnostische laboranten
opgehaald. In een kleedkamer dient u het bovenlichaam (in geval van arthrografie
schouder of elleboog) of het onderlichaam (in geval van arthrografie heup of
enkel) te ontbloten. Vervolgens komt u op de onderzoekstafel te liggen. De
radioloog zal met behulp van de röntgencamera het betreffende gewricht
aanprikken. In het geval van arthrografie van de heup wordt hiervoor een
plaatselijke verdoving gegeven. Voor de arthrografie van enkel of schouder is dit
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niet nodig. De radioloog zal nu na het plaatsen van een lokale verdoving met
behulp van de röntgencamera het betreffende gewricht aanprikken.
Hierna wordt, om het inwendige van het gewricht zichtbaar te maken op de foto’s,
een contrastvloeistof in het gewricht gespoten. Na het inspuiten van het contrast
wordt u overgebracht naar de MRI ruimte voor het vervolg van het onderzoek.
MRI
Voor de werkwijze van de MRI verwijzen wij u naar de folder MRI. De daarin
opgenomen vragenlijst dient u ook in te vullen en mee te brengen op de dag van
het onderzoek.
Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u enige dagen een wat naar gevoel in het gewricht
houden. Wij adviseren dan ook om de eerste twee dagen geen zware arbeid te
verrichten en het gewricht zo min mogelijk te belasten.
Complicaties
De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto’s is
zo gering, dat daar geen schadelijk effect van is te verwachten. Ook als u
meerdere onderzoeken heeft ondergaan.
De uitslag
Na het onderzoek zal de arts de foto’s bekijken en beoordelen. De uitslag daarvan
krijgt u te horen van de arts die voor u het onderzoek heeft aangevraagd. Deze
bespreekt ook met u welke gevolgen de uitslagen van het onderzoek voor u
hebben.
Opmerkingen
Wanneer u met de auto komt is het verstandig om iemand te vragen met u te
rijden. In verband met tijdelijke instabiliteit van het gewricht bent u namelijk niet
verzekerd.
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de
afdeling Radiologie, telefoonnummer 0187 60 74 99.
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Vragen
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u tussen
08.30 – 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie op
telefoonnummer 018 60 74 99.
Afspraak
U wordt voor het onderzoek verwacht op:
………………….……….dag ……../…..…/…………
Tijdstip:
….. ………………uur
Vergeet het aanvraagformulier van de dokter niet! Indien de aanvraag al door de
arts digitaal is verzonden, dan hoeft u geen aanvraagformulier mee te nemen.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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