
Radiologie

Artrografie
informatiefolder



 01  Wat is een artrografie?

Een artrografie is het inspuiten van een 
 contrastmiddel in een gewricht (bijvoorbeeld 
schouder, knie, enkel, pols). Aansluitend 
gebeurt een CT-scan of een MRI-scan om alle 
structuren van het onderzochte gewricht in 
beeld te brengen.

 02  Afspraak maken

Je moet een afspraak maken voor dit onder-
zoek. Deze afspraak wordt vastgelegd door 
het secretariaat van je behandelend arts of je 
moet zelf een afspraak maken op de dienst 
radiologie (tel.: 011 69 92 75).

Je hebt een medisch voorschrift nodig 
voor dit onderzoek. Je arts kan dit voorschrift 
meegeven op papier of digitaal versturen 
via het medisch dossier van het ziekenhuis 
of per e-mail. Een papieren aanvraag moet 
je  meebrengen op de dag van de afspraak 
 anders kan het onderzoek niet doorgaan.

We vragen je om ons telefonisch te verwit-
tigen indien je niet aanwezig kan zijn op het 
afgesproken uur. Het tijdig afzeggen van een 
afspraak (minstens een dag op voorhand) 
geeft ons de kans om andere mensen sneller 
te helpen.



 03  De dag van de afspraak

Wij vragen je om tijdig aanwezig te zijn op de 
dienst radiologie zodat alles vlot verloopt.

Je moet je aan het onthaal van het  ziekenhuis 
met je elektronische  identiteitskaart inschrij-
ven.

Daarna begeef je je naar de dienst  radiologie 
(blauwe A) en meld je je aan aan de balie van 
de dienst radiologie.

Je krijgt een vragenlijst aangeboden die je 
moet invullen opdat de onderzoeken veilig 
kunnen uitgevoerd worden (vb. vraag naar 
zwangerschap, allergie, ...).

Het hele onderzoek (artrografie en de scan) 
neemt ± 30 minuten in beslag voor een 
 artro-CT en 45 minuten voor een artro-MRI.

Hou er rekening mee dat het onderzoek door 
onvoorziene omstandigheden later kan starten 
dan gepland.



 04  Hoe verloopt de artrografie?

Je moet op de röntgentafel gaan liggen. De 
huid rond het gewricht dat aangeprikt zal 
 worden, wordt ontsmet.

De radioloog plaatst de naald onder 
 röntgenstraling tot in het gewricht en spuit 
contrastmiddel in. Je voelt een prik van 
de naald en de inspuiting kan druk of pijn 
 veroorzaken.

Soms vraagt je arts om medicatie of een 
 verdovingsmiddel in het gewricht in te spuiten.

Daarna wordt een röntgenfoto gemaakt.

 05  Wat gebeurt er na de artrografie?

Een radioloog zal de beelden van de artro-CT 
en artro-MRI analyseren en hiervan naar de 
aanvragende dokter een verslag sturen, dat hij 
ongeveer binnen de 3 werkdagen zal ontvan-
gen. Hierna zal uw dokter de resultaten met 
u bespreken. Je kan een code vragen aan de 
balie van de dienst radiologie om je beeld-
dossier te raadplegen (beelden, geen verslag).



 06  Waar moet je op letten als je thuis 
bent?

Na het onderzoek kan je zwelling en 
 ongemak ervaren ter hoogte van het 
 onderzochte gewricht. Soms kan je ‘gekraak’ 
horen bij beweging.  
 
Om de zwelling te verminderen, kan lokaal ijs 
(nooit rechtstreeks contact tussen ijs en huid!) 
aangebracht worden. 
 
Een lichte pijnstiller (paracetamol of 
 ontstekingsremmer) kan je innemen om de pijn 
te milderen of om de pijn te voorkomen. 
 
Deze symptomen verdwijnen meestal na 
48 uur. Contacteer je huisarts of de dienst 
radiologie, tijdens de kantooruren op tel. 011 
69 92 75 indien de klachten niet afnemen na 
2 dagen. 
 
Zware inspanning met het onderzochte 
gewricht is af te raden de eerste 12 uur na het 
onderzoek. 
 
We raden je af om na een artrografie zelf een 
voertuig te besturen. Regel best vooraf vervoer 
naar huis.
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Vragen?

Contacteer in eerste instantie 
je huisarts. Indien de huisarts je 
doorverwijst of niet bereikbaar is, 
kan je contact opnemen met:

dienst radiologie  
iedere werkdag van  
08.00 uur tot 19.00 uur

tel.: 011 69 92 75  
tel.: 011 69 92 76


