Orthopedie

ARTROGRAM HEUPGEWRICHT

Uw orthopedisch chirurg heeft u een artrogram van de heup geadviseerd. Op
de röntgenafdeling (afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde) van
Ziekenhuis Rivierenland wordt het onderzoek verricht. Er wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen (doorlichting). Een van de orthopedisch chirurgen
geeft u een injectie in de heup terwijl u op uw rug ligt op de röntgentafel. De
injectie heeft als doel de pijn te verminderen die u heeft vanwege problemen
in de heup zoals bijvoorbeeld bij slijtage (artrose), ontsteking in de heup (artritis) of om een diagnose te stellen.
TOEGEDIENDE GENEESMIDDELEN
De toegediende geneesmiddelen zijn:
kenacort, chirocaïne en een röntgencontrastmiddel.
1 Röntgencontrastmiddel* is nodig om het heupgewricht te lokaliseren.
2 Kenacort* is een depot-corticosteroïd, een geneesmiddel dat sterke remming van ontstekingsverschijnselen veroorzaakt. Hierdoor kan vermindering
van zwelling optreden van gewrichtsslijmvlies. Hierdoor zal het gewricht
minder pijn of functiebeperking geven.
3 Chirocaïne* is een lang werkend plaatselijk verdovingsmiddel.
WANNEER
Het secretariaat orthopedie plant voor u een datum. U hoort dan hoe laat u
wordt verwacht voor dit onderzoek.
OPNAME
U hoeft niet nuchter te zijn. U meldt zicht bij de receptie van de röntgenafdeling. Daar wordt u opgehaald door een röntgenlaborant die u naar de behandelkamer begeleidt. Na de injectie, die ongeveer 5 minuten duurt, wordt u
in een rolstoel naar de polikliniek gebracht. Als u zich goed voelt mag u naar
huis. Het wordt afgeraden om zelf weer naar huis te rijden. Zorg ervoor dat er
iemand met u meegaat of na het onderzoek komt ophalen.
ZWANGERSCHAP
Indien u zwanger bent is het beter dit onderzoek NIET te ondergaan.
U wordt verzocht dit zo spoedig mogelijk tevoren kenbaar te maken.
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HOE VERDER?
U kunt na afloop weer staan en lopen zoals voor de injectie. Afhankelijk van
uw ziektebeeld wordt een poliklinisch of telefonisch afspraak gemaakt. Als
er al een operatie voor een kunstheup gepland is wordt er geen poliklinische
afspraak meer gemaakt.
TOT SLOT
Mocht u na het lezen van deze folder of na de injectie nog vragen hebben, dan
kunt u contact opnemen met de orthopedieconsulent. 0344-674676,
telefonisch spreekuur van maandag tot en met vrijdag ‘s ochtends tussen
11.00 en 12.00 uur.
*Bijwerkingen
Kenacort kan soms enkele dagen een opgejaagd gevoel geven, een rood hoofd
en een gestoorde nachtrust. Het lijkt op een opvlieger. Dit verdwijnt zonder
verdere behandeling. Kenacort heeft een bloedsuiker verhogend effect. Houdt
hiermee rekening als u suikerziekte heeft.
Chirocaïne geeft zelden in deze lage dosering problemen.
Röntgencontrastmiddelen kunnen soms allergische reacties veroorzaken. Dit
kan zich uiten in zwelling in de keel, huiduitslag en shock.
Mocht u een allergische reactie hebben na de injectie thuis, meldt u zich
dan op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van Ziekenhuis Rivierenland,
0344-674600.
Indien u in het verleden een allergische reactie heeft gehad na toediening van
een röntgencontrastmiddel meldt dit dan vóór het onderzoek, zodat naar een
alternatief middel kan worden gezocht.
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Heeft u nog vragen dan kunt u
altijd contact opnemen met ons:
0344-674911
info@zrt.nl
www.ziekenhuisrivierenland.nl

