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Inleiding 

Deze brochure biedt u de nodige informatie over een arthrografie of 
gewrichtspunctie. U leest hierin meer over het onderzoek zelf en 
eventuele nazorg na dit onderzoek. Het is onmogelijk om in deze 
brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet 
om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of 
verpleegkundige.  
 
Gelieve deze brochure mee te brengen als u naar het ziekenhuis komt.  

Omschrijving en doel van het onderzoek 

Er is aanvullende beeldvorming nodig van een gewricht. Sommige 
aandoeningen in het gewricht zijn alleen zichtbaar als er contrast in het 
gewricht zit.  

Voorbereiding op het onderzoek 

Breng ons op de hoogte indien u allergisch bent voor bepaalde 
medicatie.  
 
Breng ons op de hoogte indien u stollingsproblemen heeft of 
bloedverdunnende medicatie inneemt (zoals bv. Aspirine, Aggrenox, 
Plavix, Innohep, Clopidogrel, Ticlid, Brilique, Marevan, Marcoumar, 
Sintrom, Pradaxa, Xarelto, Efient, Fraxiparine, Clexane, Fraxodi, Eliquis). 

Verloop van het onderzoek 

Het aanprikken van het gewricht gebeurt in een aparte kamer, onder een 
apparaat met röntgenstralen.  
 
U moet op een tafel gaan liggen. De huid wordt meermaals 
schoongemaakt en er wordt een steriel doek gekleefd op de huid. Door 
middel van foto’s bepalen we de goede aanprikplaats. Daarna prikken 
we, met behulp van de röntgenstralen, tot in het gewricht. Dan spuiten 
we contrastmiddel in. Hierna worden enkele foto’s gemaakt. Er wordt 
een pleister gekleefd op de huid.  
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Het totale onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.  
Daarna wordt u naar de scan gebracht (CT-scan of MRI-scan).  

Verloop na het onderzoek 

Om verzekering technische redenen, mag u na het onderzoek geen 
voertuigen besturen. Een dag later mag u dat wel. 
 
De uitslag van het onderzoek krijgt u van de behandelende arts, tijdens 
uw consultatie.  

Verwikkelingen 

In zeer zeldzame gevallen kan er een infectie optreden in het gewricht. 
Om dit te voorkomen, wordt de huid meermaals gereinigd en gebruiken 
we steriele doeken. 
Indien er roodheid en pijn ontstaat na de punctie, kunt u best contact 
opnemen met uw behandelende arts. 
 
Bij ongeveer 1 op 4 mensen  treedt een irritatie op van het 
gewrichtskapsel door het contrastmiddel. U heeft dan gedurende drie 
dagen meer pijn in het gewricht. Dit gaat spontaan over. Indien u hier 
last van heeft, mag u Paracetamol of Ibuprofen gebruiken, maar geen 
Aspirine omdat dit bloedverdunnend werkt. 
Indien u verdere informatie wenst of vragen heeft, kunt u steeds terecht 
bij uw behandelende arts.  

Tot slot 

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij uw behandelende arts. Wij hopen van harte dat deze 
brochure u wegwijs heeft gemaakt in het verloop en de nabehandeling 
van een gewrichtspunctie.   
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Wie contacteren bij vragen of problemen?  

Dienst medische beeldvorming, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 
uur tot 17 uur, op het nummer 014 40 61 50 (secretariaat medische 
beeldvorming campus Sint-Elisabeth) of 014 44 44 50 (secretariaat 
medische beeldvorming campus Sint-Jozef).  
Buiten de kantooruren belt u het nummer 014 40 61 63. 
 
Dienst medische beeldvorming (radiologie) 
 014 40 61 50 of 014 44 44 50 
www.azturnhout.be/radiologie 

Persoonlijke notities/ vragen  

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u 
ze altijd bij de hand bij een gesprek met uw arts of verpleegkundige. 
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Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw  Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=42ecf376-1221-42b2-be7d-c7dcbf7c2233
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=dbd51930-7b14-4a8c-b03a-e5bdf31d4916
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