Injectie van medicatie in
heup- of schoudergewricht

Afdeling radiologie

De injectie van medicatie in uw gewricht vindt plaats op:

Neemt u uw servicepas mee?

U heeft met uw medisch specialist afgesproken dat u binnenkort
een injectie van medicatie in heup- of schoudergewricht krijgt.
In deze folder wordt uitgelegd hoe de punctie verloopt. Soms
kan het in uw situatie iets anders zijn.
Injectie van medicatie in heupgewricht
Bij een injectie van medicatie spuit de radioloog een vloeistof in
het heupgewricht. Bij een volgende afspraak vraagt uw
specialist u of, en hoe, uw pijngevoel veranderd is.
Injectie van medicatie in schoudergewricht (AC)
Het AC gewricht (acromio claviculaire) is het gewricht tussen
het sleutelbeen en het schouderblad.
Bij een injectie van medicatie spuit de radioloog een vloeistof in
dit gewricht. Bij een volgende afspraak vraagt uw specialist u of,
en hoe, uw pijngevoel veranderd is.
Voor de behandeling
In overleg met uw medisch specialist stopt u één week voor de
behandeling met het innemen van pijnstilling.
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, bespreek dit
vooraf met uw medisch specialist. In overleg stopt u (tijdelijk)
met het gebruik hiervan.
De behandeling
De behandeling vindt plaats met behulp van echografie
(onderzoek dat gebruik maakt van geluidsgolven).
Tijdens de behandeling ligt u op een onderzoekstafel. Er wordt
gel op de huid van heup of schouder gebracht. Deze gel zorgt
dat de geluidsgolven goed door de huid gaan. Met de
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echografie maakt de radioloog heup- of schoudergewricht
zichtbaar.
De heup of schouder wordt steriel afgedekt. Het gewricht wordt
aangeprikt. Met echografie wordt de naald in de goede positie
gebracht. De radioloog spuit dan een vloeistof in het gewricht.
Deze vloeistof kan een drukkend gevoel in het gewricht
veroorzaken. Na het inspuiten verwijdert men de naald.
De laborant(e) verzorgt de punctieplaats.
Duur behandeling
De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.
Na de behandeling
Na de behandeling kan een kleine bloeduitstorting ontstaan op
de plaats van de punctie. Omdat we een lokale verdoving
toepassen, adviseren wij u niet zelf auto te rijden. De kracht in
uw been of arm kan tijdelijk minder zijn. Verder kan er een doof
gevoel in been of schouder ontstaan.
Krijgt u een injectie in de heup dan adviseren wij u ook niet
zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer.
Bij een volgende afspraak vraagt uw specialist u of, en hoe, uw
pijngevoel veranderd is en wordt bekeken of de pijnstilling weer
wordt opgestart.
Als u gestopt bent met bloedverdunnende medicijnen dan kunt
u, in overleg met uw behandelend arts, weer beginnen met het
innemen hiervan
Belangrijke telefoonnummers
• Heeft u vragen over de behandeling zelf, dan kunt u bellen
met afdeling radiologie, telefoonnummer (040) 888 90 00.
• Heeft u andere vragen neem dan contact op met uw medisch
specialist , die het onderzoek heeft aangevraagd.
• Bent u verhinderd bel dan zo snel mogelijk, met de afdeling
radiologie op telefoonnummer (040) 888 90 00.
• Heeft u opmerkingen over deze informatiefolder. Noteert u
die in deze folder en geef deze folder af aan de receptie van
de radiologie.
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Hoe tevreden bent u over uw arts, specialist of ziekenhuis?
Geef uw mening over MMC op ZorgkaartNederland.nl

Máxima Medisch Centrum
www.mmc.nl
Locatie Eindhoven:
Locatie Veldhoven:
Ds. Th. Fliednerstraat 1
de Run 4600
Postbus 90 052
Postbus 7777
5600 PD Eindhoven
5500 MB Veldhoven
Telefoonnummer : (040) 888 88 00
De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te
geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen
andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts
een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of
behandelaar.
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