PATIËNTENFOLDER
Radiologie: MRI-arthrografie
MRI-onderzoek van een gewricht na contrastinjectie
Inleiding
U heeft een afspraak bij de afdeling Radiologie voor een MRI-onderzoek van een gewricht
met contrast in het gewricht (arthrografie). Een gewricht kan bijvoorbeeld zijn uw schouder,
heup of pols. Deze folder geeft algemene informatie over dit onderzoek. Het in zijn geheel
doorlezen van deze folder is noodzakelijk om optimaal voorbereid te zijn op uw onderzoek.
Uitleg over de MRI leest u in de patiënten folder MRI.
Voorbereiding
Houd bij de voorbereiding rekening met het volgende:
•
•

U hoeft thuis geen speciale voorbereidingen te treffen. U mag van tevoren gewoon
eten en drinken.
Draag geen kleding waar metalen onderdelen aan zitten. Let dus op ritssluitingen,
knopen, haakjes, beugels, zilver- / goudkleurige prints en dergelijke. Wij adviseren
een joggingbroek en een T-shirt aan te trekken tijdens het onderzoek. Probeer het
gebruik van speldjes in het haar en make-up zoveel mogelijk te beperken. Laat
(metalen) sieraden thuis.

Onderzoek
Om de beeldkwaliteit van het MRI-onderzoek te verbeteren wordt voor het onderzoek een
contrastmiddel in het gewricht ingebracht. Dit wordt op een echokamer gedaan. Onder
echogeleide plaatst de radioloog een dunne naald in het gewricht, waarna MRIcontrastmiddel wordt ingebracht. De naald wordt verwijderd en op de prikplaats wordt een
pleister geplakt. Na het onderzoek wordt u gevraagd plaats te nemen in de wachtkamer van
de MRI.
Na het onderzoek
Indien u contrast toegediend hebt gekregen, wordt dit in de loop van de dag door het
lichaam zelf weer uitgescheiden. Het contrast dat bij de MRI gebruikt wordt is niet
jodiumhoudend. Na beëindiging van het onderzoek moet u het gewricht de eerstvolgende
zes uur zo min mogelijk belasten. Direct na het onderzoek mag u geen gemotoriseerd
voertuig besturen. Houd u hier rekening mee en vraag eventueel iemand die u naar huis kan
rijden.
Uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u via uw aanvragend specialist.

Mogelijke ongemakken/complicaties
Zoals bij iedere ingreep, kunnen ook bij dit onderzoek complicaties optreden. Gelukkig
komen deze niet vaak voor en kunnen ze meestal snel verholpen worden. Mogelijke
complicaties/bijwerkingen zijn:
•
•

•

•

Bloeduitstorting, door een moeilijk aan te prikken ader;
Infecties zijn zeer zeldzaam, maar kunnen optreden. Deze ontstaan meestal na 7
dagen. Indien u koorts en/of meer pijnklachten krijgt aan het gewricht ongeveer 7
dagen na het onderzoek, neem dan contact op met uw behandelend arts.
Niet-goede positie van het geïnjecteerde contrastmiddel komt af en toe voor. Dit
merken wij pas tijdens het maken van de scan. De scan zal dan worden afgebroken
om de arthrografie te herhalen.
Overgevoeligheid voor het MRI contrastmiddel/allergie. Klachten ontstaan meestal
direct na het toedienen van het contrastmiddel. Soms ontstaan klachten van
roodheid of jeuk pas enkele uren of zelfs dagen later. In dat geval kunt u contact
opnemen met uw huisarts. Meldt u een dergelijke reactie ook bij de afdeling
Medische Beeldvorming, zodat voor eventuele vervolgonderzoeken maatregelen
getroffen kunnen worden. Voor andere medische klachten (bijvoorbeeld pijnlijke
prikplek, doof gevoel, zwelling) kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Bent u verhinderd?
Bent u verhinderd, neemt u dan tijdig contact op met de afdeling Radiologie. Wij kunnen dan
een andere patiënt in uw plaats uitnodigen.
Kinderen
Wanneer de afspraak een MRI onderzoek van een kind betreft, dan hopen wij dat deze
informatie de ouder(s)/begeleider(s) helpt om het onderzoek in voor het kind begrijpelijke
taal uit te leggen.
FINANCIËLE ASPECTEN
Deze informatie betreft de verzekering en vergoeding van uw behandeling. Heeft u een
verwijzing van uw huisarts? Dan dekt uw zorgverzekering 60% -100% van uw behandeling.
Wij vergoeden de resterende 40% - 0% voor u. U betaalt dus niets extra’s.
Vragen of suggesties?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op via telefoonnummer:
020 238 8800.
Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, heeft u opmerkingen
over deze brochure of over de gang van zaken tijdens het onderzoek die nuttig kunnen zijn,
dan vernemen wij het graag. Volgende patiënten kunnen hier baat bij hebben.

Ons privacyreglement vindt u op http://www.acibademimc.com/over-ons onder Privacy &
klachten. Hier vindt u informatie over de mogelijkheid tot het melden van onveilige situaties
(waaronder (bijna-)incidenten); klachten en/of claims;
Bij complicaties kunt u de kliniek (buiten) werktijden op onderstaande noodnummer
bereiken: 06-214 66 796
Wat ik nog wil weten:
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