radiologie

Marcaïnisatie
Uw medisch specialist heeft u verwezen voor een marcaïnisatie. Bij dit onderzoek
spuiten we medicijnen in het gewricht om de pijn te verlichten of om er achter te
komen waar de pijn vandaan komt.
Uw behandelend specialist heeft u voor het maken van foto’s verwezen naar de
afdeling radiologie (röntgen). Dit is een afdeling waar radiologen, arts-assistenten,
physician assistants en radiodiagnostisch laboranten met behulp van verschillende
technieken, afbeeldingen van het lichaam maken. Bij het maken van foto’s wordt
gebruik gemaakt van röntgenstralen. Deze stralen kunnen verschillende delen in het
lichaam zichtbaar maken en geven daarvan een afbeelding op een beeldscherm.
Nadat de foto’s gemaakt zijn, worden deze door een radioloog beoordeeld.
Melden

Wilt u zich voor de afgesproken tijd melden
bij de balie van de afdeling radiologie? De
baliemedewerker verwijst u naar de juiste
wachtruimte. Neemt u een identiteitsbewijs
mee?

Wanneer u op de afgesproken datum
antibiotica gebruikt, kan de afspraak niet
doorgaan.
Eerst de antibioticakuur helemaal afmaken.
Hierna kunt u een nieuwe afspraak maken.

Verhindering

Verloop van het onderzoek

Waarschuwingen

Bij behandelingen met straling zijn mogelijke
risico's verbonden, meld het daarom altijd bij
uw arts wanneer u (mogelijk) zwanger bent,
dan kan er een afweging gemaakt worden
van deze risico's en de beste behandeling
gekozen worden.

Voorbereiding

Voor het maken van deze röntgenfoto’s is
geen voorbereiding nodig.

Medicijnen
Indien u pijnstillers slikt, is het de bedoeling
dat u deze de dag voor en op de dag van de
behandeling niet meer inneemt. Tenzij de
orthopeed specifiek pijnstillers meegeeft
rondom deze periode. Overige medicijnen
kunt u op de gebruikelijke manier innemen.

De radiodiagnostisch laborant haalt u op uit
de wachtruimte en neemt u mee naar de
kleedkamer. Bij het maken van een foto is
het belangrijk dat het lichaamsdeel waar het
om gaat zo min mogelijk door kleding wordt
bedekt. De radiodiagnostisch laborant zegt u
welke kleding u uit moet doen. U komt op een
onderzoekstafel te liggen. De plaats van de
punctie wordt ontsmet met een
desinfectiemiddel. Via een injectie krijgt u
contrastvloeistof, verdoving en eventueel een
ontstekingsremmer in het gewricht. De naald
wordt vervolgens verwijderd en er zullen
röntgenopnamen gemaakt worden.

Bijwerkingen en overig
Als bijwerking van het ingespoten medicijn
kan er een tijdelijke stoornis in de
hormoonhuishouding optreden zoals een
verstoord menstruatiepatroon. Ook vrouwen
in de overgang kunnen plotseling weer gaan
menstrueren. Mensen met diabetisch mellitus
moeten de eerste 48 uur na behandeling de
bloedsuikers vaker controleren. Het kan zijn
dat er een grotere behoefte aan insuline of
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Wanneer u door omstandigheden niet kunt
komen, neem dan zo spoedig mogelijk
telefonisch contact met ons op. U vindt de
contactgegevens onderaan deze folder.
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orale antidiabetica is.
Een rood gelaat, hoofdpijn en hartkloppingen
kunnen ook voorkomen.
U mag na het onderzoek niet autorijden

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze folder
vragen, neem dan contact op met de afdeling
radiologie.
Op werkdagen is de afdeling radiologie tussen
08.30 – 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur
telefonisch bereikbaar op het volgende
telefoonnummer: 088 708 37 00.

Check uw dossier op MijnZGT
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van uw medisch dossier inzien,
persoonlijke gegevens checken, of
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer
informatie op: www.zgt.nl/mijnzgt.
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