Medicatie inspuiten onder echogeleide

Uw behandelend arts heeft voor u een onderzoek, medicatie inspuiten onder echogeleide, aangevraagd.
Bij dit onderzoek wordt er medicatie in uw gewricht gespoten met als doel: verlichting van de gewrichtsklachten.
Onder echogeleide betekent dat met behulp van een echografie uw gewricht wordt bekeken om te bepalen waar
de medicatie ingespoten moet worden.
Een echografie is een onderzoek waarbij door middel van geluidsgolven het gewricht kan worden afgebeeld. De
geluidsgolven worden uitgezonden met behulp van een zogeheten transducer (= echokop), die over uw huid
wordt bewogen. De geluidsgolven weerkaatsen verschillen in dichtheid van het weefsel. Deze worden door de
transducer opgevangen en vervolgens door een computer in beelden omgezet. De geluidsgolven zijn niet
schadelijk.
Een radioloog verricht het onderzoek, geassisteerd door een medisch assistent of laborant.

Waar vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie op locatie ETZElisabeth, route 72. U wordt verzocht zich te
melden bij de balie van de afdeling Radiologie.

Hoe verloopt het onderzoek?

U wordt ontvangen en begeleid door de medisch assistent of laborant. In de onderzoekskamer vraagt hij/zij u om
op de onderzoekstafel plaats te nemen. De assistent of de radioloog legt u nog eens in het kort uit wat er tijdens
het onderzoek gaat gebeuren. De radioloog brengt eerst een beetje gel op uw huid aan en zoekt vervolgens met
behulp van echografie de plaats in het gewricht op waar de medicatie ingespoten gaat worden. Daarna wordt uw
huid gedesinfecteerd en brengt de radioloog de naald op de juiste plaats in het gewricht. Daarna spuit hij/zij de
medicatie in. Na de prik wordt de prikplaats afgeplakt met een pleister. Het onderzoek duurt ongeveer 5 tot 10
minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u naar huis. Er zijn geen bewegingsbeperkingen door het onderzoek. De pleister kunt u na
een paar uur al verwijderen.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, wordt u verzocht zo spoedig
mogelijk contact op te nemen met de afdeling Radiologie.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u op werkdagen contact opnemen met de afdeling
Radiologie. Aan het begin van het onderzoek vertelt de medisch assistente/laborant of radioloog u nog een keer
wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem/haar stellen.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 03 70

1704 210819

Radiologie:
Locatie ETZ Elisabeth, route 72

(013) 221 00 00

1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

