
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÖNTGENONDERZOEK VAN EEN GEWRICHT 

(ARTHROGRAFIE) 

 

 
FRANCISCUS VLIETLAND 
 



Dhr./mevr.:  

 ……………………………………………………….…. 
 
U wordt verwacht op :
 ………………………………………………………….. 
 
 
Dit onderzoek duurt ongeveer 15 minuten en vindt plaats op de 
afdeling Radiologie op de  begane grond. Hier meldt u zich op 
de afgesproken tijd. Vergeet niet uw aanvraagbrief van de 
arts mee te nemen. Zijn uw gegevens gewijzigd? Geef dit dan 
vóór uw afspraak door bij de Inschrijfbalie op de begane grond. 
 

Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is om met behulp van een 
contrastmiddel (eventuele afwijkingen aan) het gewricht in 
beeld te brengen. 
 

Röntgenstraling 
Bij dit onderzoek maken we gebruik van röntgenstraling. 
Moderne apparatuur stelt ons in staat om zeer zorgvuldig om te 
gaan met de toe te dienen straling. 
 

Zwanger 
Als u zwanger bent, ook als u het nog niet helemaal zeker 
weet, neem dan van tevoren telefonisch contact op met onze 
afdeling. Het is niet verstandig de ongeboren baby aan deze 
straling bloot te stellen. Het onderzoek zal daarom moeten 
worden uitgesteld. Het onderzoek kan weer plaatsvinden 
binnen tien dagen na de eerste dag van de menstruatie. Verzet 
zo nodig uw afspraak. 

 

Het onderzoek 
Het onderzoek vindt plaats in de röntgenkamer en wordt 

uitgevoerd door de radioloog, een gespecialiseerd arts, en een 
radiodiagnostisch laborant(e). Voor dit onderzoek moet u zich 
gedeeltelijk uitkleden. Tijdens het onderzoek ligt u op de 
onderzoektafel. De radioloog brengt, door middel van een 
injectie, contrastvloeistof en wat lucht in het gewricht. De 
injectie is even pijnlijk. Het is belangrijk dat u zich goed 
ontspant. Na het inspuiten wordt de naald verwijderd. U moet 



het gewricht enkele malen bewegen. De vloeistof geeft een vol 

gevoel, waardoor  het gewricht wat vreemd aanvoelt. Hierna 
worden in meerdere richtingen foto’s gemaakt.  

 

Na het onderzoek 
Na het onderzoek kunt u weer naar huis. Het gewricht voelt 
nog steeds wat vreemd aan. De drie dagen na het onderzoek 
mag u het gewricht voorzichtig belasten. Dus niet sporten. Gaat 
u met de auto of de fiets, dan blijft voorzichtigheid geboden. 
 

De uitslag 
De radioloog beoordeelt de foto’s en stuurt een verslag naar uw 
behandelend arts, die de uitslag met u bespreekt tijdens uw 
volgende afspraak. 
Voor vragen kunt u, ook telefonisch, contact opnemen met de 
medewerkers van de afdeling Radiologie.  
 

Bij verhindering 
Als u niet op de afgesproken tijd kunt komen, wilt u dan 
minimaal 24 uur van tevoren de afspraak annuleren of 
verzetten? Anders zijn wij genoodzaakt het onderzoek in 
rekening te brengen. 

 

Vragen  
Het kan zijn dat u nog vragen hebt. U kunt telefonisch contact 
opnemen met de afdeling Radiologie. Maandag t/m vrijdag 
tussen 08.00 uur en 16.00 uur via 010 – 893 0000.  
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