Injectie op de röntgen
Na uw bezoek aan de orthopedisch chirurg werd u doorverwezen voor een
diagnostische injectie op de röntgenafdeling. In deze folder leest u meer over deze
injectie.

Röntgen
Met behulp van het röntgenapparaat wordt er een injectie in uw heup- dan wel ACgewricht gegeven. Door het röntgenapparaat te gebruiken kan er heel gecontroleerd
worden geprikt. De injectie bevat een verdoving (lidocaine) en een ontstekingsremmer
(corticosteroïd / kenacort).

Heupgewricht
Een injectie in het heupgewricht wordt vaak gegeven bij
een verdenking op slijtage van de heup. Mocht het effect
van deze injectie erg goed zijn, dus klachten
verminderend, dan weet uw orthopedisch chirurg dat uw
klachten vanuit de heup komen en niet bijvoorbeeld uit
uw rug. Hiermee kan uw orthopedisch chirurg de
diagnose arthrose van de heup bevestigen en eventueel,
in overleg met u, besluiten tot het plaatsen van een
totale heupprothese.

AC-gewricht
Het AC-gewricht is een klein gewrichtje tussen het sleutelbeen en schouderblad bovenop
de schouder. Een injectie in het AC-gewricht wordt vaak gegeven bij AC-pijn, mogelijk
ontstaan door een val of door arthrose van het
AC gewricht. Mocht het effect van deze injectie
erg goed zijn, dus klachten verminderend, dan
weet uw orthopedisch chirurg dat uw klachten
vanuit het AC-gewricht komen. Hiermee kan uw
orthopedisch chirurg de diagnose AC-pijn
bevestigen en eventueel, in overleg met u,
besluiten tot een operatieve ingreep.

Effect injectie
Patiënteninformatie wordt
met de grootste zorg
samengesteld. Het betreft
algemene informatie.
U kunt aan deze uitgave
geen rechten ontlenen.
© Gelre ziekenhuizen
www.gelreziekenhuizen.nl

Na de injectie heeft u meestal binnen een aantal uren minder pijn, dit als gevolg van de
werking van het snelwerkende verdovingsmiddel. Het verdovingsmiddel werkt binnen 3
uur uit. Kenacort heeft meestal pas na 2-4 dagen een merkbaar effect, soms pas na 1 of
2 weken. Hoe lang u baat zult hebben bij een injectie is vooraf moeilijk te zeggen. Wij
adviseren u om iemand mee te nemen voor het vervoer naar huis na de injectie.
Orthopedie | ORTH-566.1 | versie 1 | pagina 1/2

Bijwerkingen
Er zijn een aantal bijwerkingen die kunnen ontstaan na het krijgen van een injectie met
een corticosteroïd.

Regelmatig:
Pijn op de plek van de injectie, hiervoor kunt u paracetamol gebruiken (3 dd 2 tabletten
van 500 mg).

Soms
De bloedsuikerspiegel kan enkele dagen stijgen bij patiënten met suikerziekte, hetgeen
extra controle van uw glucose vraagt.
Flushing; dit betekent hevig blozen, roodheid en warmte in het gelaat.
Kortdurende stijging van de bloeddruk.

Zelden
Hartkloppingen, deze zijn onschuldig en voorbijgaand van aard.
Plaatselijke huidveranderingen (verkleuring van de huid, dunner worden van de huid).
Infectie.

Physician Assistant
De injectie wordt gedaan door de physician assistant orthopedie of uw orthopedisch
chirurg zelf. De physician assistant is door de orthopedisch chirurgen opgeleid om deze
injectie zelfstandig uit te voeren.

Poliklinische controle
Twee tot zes weken na de injectie volgt een controle afspraak met uw orthopedisch
chirurg waar u uw bevindingen na de injectie kan bespreken. Het is belangrijk dat u goed
het effect van de injectie kunt beschrijven. Zo nodig kunt u een dagboekje bijhouden
waarin u de pijn een cijfer geeft (0 = geen pijn, 10 = hele erge pijn).

Wanneer contact opnemen
Bij koorts, zwelling, roodheid en/of hevige pijn die niet overgaat of niet voldoende
reageert op koeling en pijnstilling. Mogelijk is er een infectie ontstaan op de plaats van
de injectie. Dit is een reden om direct contact met ons op te nemen, ook ’s avonds of in
het weekend.
Polikliniek Orthopedie Gelre Zutphen

maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur
tel: 0575 – 592 820
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