
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADIOSYNOVIOTHESE 

GEWRICHTSTHERAPIE MET YTTRIUM 
 
 
FRANCISCUS GASTHUIS 
 
  



Afspraak afdeling Nucleaire Geneeskunde 
 
Mevrouw/meneer_____________________________________ 
 
 

Dag Datum Tijdstip 

   

 

Zijn uw gegevens gewijzigd? Geef dit dan vóór uw afspraak 

door bij de Inschrijfbalie op de begane grond. 
 



Inleiding 
U komt naar het Franciscus Gasthuis voor een behandeling met 
radioactief Yttrium (Yttrium-90-citraat). Deze behandeling heet 
radiosynoviothese. Uw arts heeft met u besproken waarom 
deze behandeling bij u wordt uitgevoerd. 
       
De behandeling vindt plaats op de afdeling Nucleaire 
Geneeskunde. Deze bevindt zich op de begane grond bij balie 
025, waar u zich bij de balie kunt aanmelden. 
 

Doel van de behandeling 
Een gewrichtsontsteking is goed te behandelen met medicijnen. 
Er zijn echter gevallen waarbij de medicatie niet of slechts 
tijdelijk helpt. Het is mogelijk deze chronische 
gewrichtsontsteking te behandelen door middel van inwendige 
bestraling. Door deze plaatselijke bestraling verdwijnt de 
ontsteking geleidelijk en kan het gewricht zich herstellen. 
 

Wat is Yttrium-90-citraat?  
Bij een gewrichtsontsteking is het weefsel, wat de 
gewrichtsholte bekleedt (synovium), ontstoken. Bij een 
radiosynoviothese wordt in deze gewrichtsholte een kleine 
hoeveelheid radioactieve stof toegediend. De radioactieve stof 
heet Yttrium-90-citraat. Yttrium-90 zendt bètastraling uit. Deze 
straling zorgt dat het ontstoken weefsel wordt kapotgemaakt. 
De stralingsdeeltjes reiken gemiddeld maar 3-4 mm, zodat 
alleen het ontstoken weefsel bestraald wordt en geen gezond 
weefsel. De straling komt nauwelijks uit het gewricht, dus voor 
de omgeving bestaat verder geen risico. Ook voor u zelf 
bestaat nauwelijks risico, gezien het feit dat de bestraling 
alleen plaatsvindt binnen in het gewricht. 
 

Effecten en resultaten van de behandeling  
Bij 60-80% van de patiënten is het effect van de behandeling 

goed tot uitstekend. Vanaf twee weken tot een maand na de 
behandeling nemen de ontstekingsverschijnselen geleidelijk af. 
De gewrichtsontsteking verdwijnt meestal binnen drie maanden 
na de behandeling. Bij een enkele patiënt duurt het zes 
maanden tot het eindresultaat wordt bereikt. Wanneer dit 
resultaat tegenvalt of als de gewrichtsontsteking terugkomt, 



kan de behandeling nogmaals worden uitgevoerd. In het 

algemeen is dit pas zinvol zes maanden na de eerste 
behandeling. 
 

Duur van de behandeling  
Voor de uitvoering van deze behandeling wordt u gedurende 
één nacht in het ziekenhuis opgenomen. De reden is dat het 
belangrijk is dat, na toediening van het Yttrium, het gewricht 
niet kan bewegen en voldoende rust krijgt.  
 

Voor de behandeling 
Deze behandeling wordt niet uitgevoerd bij: 
 Vrouwen die (misschien) zwanger zijn 
 Vrouwen die borstvoeding geven 
 Mannen en vrouwen met een kinderwens op korte termijn.  
 
Als u voldoet aan één van bovenstaande punten, dan neemt u 
voor de behandeling contact op met uw behandelend arts. Na 
de behandeling mag u gedurende vier maanden niet zwanger 
worden of iemand zwanger maken. 
 

De behandeling  
De daadwerkelijk toediening vindt plaats op de afdeling 

Nucleaire Geneeskunde. De toediening wordt uitgevoerd door 
een reumatoloog en een nucleair geneeskundige.  
 Nadat u zich bij balie 025heeft gemeld, neemt u plaats in de 

wachtruimte.  
 De medisch nucleair werker neemt u mee naar de 

toedieningsruimte. 
 Uw kniegewricht wordt door de reumatoloog aangeprikt. Het 

eventuele aanwezige vocht in het gewricht wordt eruit 
gehaald. Hierna wordt het Yttrium toegediend. Tegelijk wordt 
Kenacort toegediend (een lokaal werkend corticosteroïd). De 
naald wordt verwijderd, de aanprikplaats wordt afgeplakt en 

de knie wordt enige keren rustig gebogen om het middel 
goed door het gewricht te verspreiden. 

 Vervolgens wordt uw knie goed ingezwachteld. De komende 
48 uur krijgt u een mobilisatieverbod om het gewricht rust te 
gunnen. 



 Om trombose te voorkomen krijgt u een antistollingsmiddel 

(Fraxiparine) toegediend, tenzij uw arts anders heeft 
bepaald. Dit gebeurt op de dag van de behandeling en de 
dag erna. 

 Vijf uur na de injectie worden enkele opnames gemaakt van 
het kniegewricht en de liezen. Voor de beeldvorming wordt 
gebruik gemaakt van het Yttrium wat eerder ingebracht is in 
het gewricht. 

 Om te zorgen dat het Yttrium-90 op de goede plek blijft, is 
het belangrijk dat u het gewricht gedurende de opname niet 
beweegt of belast. 

 

Ontslag en de eerste tijd thuis  
Het is verstandig dat u door iemand wordt opgehaald. Niet 
omdat u zich niet goed zou kunnen voelen door de behandeling, 
maar om het gewricht tijdens de reis naar huis te ontzien. De 
eerste dagen thuis moet u rustig aan doen en langzaam aan 
mag u uw been weer gaan belasten. 
 

Mogelijke bijwerkingen 
 Bij één tot twee procent van de patiënten kan de 

gewrichtsontsteking tijdelijk erger worden. Dit kan één tot 
twee dagen duren en is goed te behandelen met extra 

pijnstillers. Doordat u tijdens de behandeling van uw knie 
direct het medicijn Kenacort krijgt, is de kans op verergering 
van uw ontsteking erg klein.  

 Bij enkele mensen kan op de plek van de prik een rode 
huidirritatie optreden.  

 Het weglekken van de radioactieve deeltjes vanuit het 
gewricht komt nauwelijks voor.  

 De bestraling blijft beperkt tot het ingespoten gewricht. De 
yttriumdeeltjes zelf worden na het afgeven van radioactieve 
straling afgebroken en verdwijnen via de urine uit uw 
lichaam. Het gewricht ondervindt geen hinder van deze 

bestraling en andere delen buiten het ontstoken slijmvlies 
worden niet bestraald. Uitgebreid onderzoek laat zien dat er 
geen bijwerkingen zijn op de lange termijn. 

 Bijwerkingen van Kenacort komen amper voor. Zeldzame 
bijwerkingen kunnen zijn: blosjes op de wangen, hoofdpijn, 



stemmingswisselingen, slapeloosheid, blaasontsteking, 

herpes simplex. 
 

Bericht van verhindering 
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Indien u op het 
afgesproken tijdstip verhinderd bent, laat het ons dan zo snel 
mogelijk weten. 
 

Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde of de 
polikliniek Reumatologie.  

 
De afdeling Nucleaire Geneeskunde is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, via telefoonnummer 010 – 
461 6048. 
 
De afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Franciscus Gasthuis 
bevindt zich op de begane grond, balie 025. 
 
De polikliniek Reumatologie is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur, via telefoonnummer 010 -
461 6167. De polikliniek Reumatologie bevindt zich op de 

eerste verdieping, bij balie 178. 
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