
Patiënteninformatie

Barbotage van de schouder

Algemeen
Door middel van deze brief wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over een barbotage van de schouder. Wij 

adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.

Wat is een barbotage van de schouder?
Een barbotage is een behandeling van kalkafzetting in een schouderpees. Deze kalkafzetting in de pees kan pijn 

veroorzaken. Door de kalk aan te prikken en met vocht te omspoelen wordt het lichaam aangezet om de kalk zelf 

op te ruimen. De plaats waar geprikt wordt, wordt bepaald met behulp van echografie (geluidsgolven). Er wordt 

geen röntgenstraling gebruikt.

Doel van het onderzoek
De behandeling is bedoeld om het lichaam aan te zetten om de kalk in de schouderpees zelf op te ruimen, zodat 

de pijnklachten op termijn verdwijnen.

Zwangerschap
Indien u zwanger bent of denkt te zijn, meld u dit dan aan uw behandelend arts en aan de radioloog.

Medicijnen
 − Indien u bloedverdunners gebruikt zoals Fenprocoumon (Marcoumar) of Acenocoumarol (Sintrommitis), is het 

van belang dat u hiermee 5 dagen van te voren stopt. Overleg echter ALTIJD eerst met uw behandelend 

arts of u met de bloedverdunnende medicijnen mag stoppen.

 − Andere medicijnen kunt u gewoon blijven gebruiken.

Voorbereiding
 − Wij adviseren u geen waardevolle bezittingen mee te nemen naar het ziekenhuis.

 − U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn.

Het onderzoek
Vooraf wordt aan u gevraagd of u bloedverdunners gebruikt.

U ligt op uw rug op de onderzoekstafel met de arm van de te behandelen zijde op de buik. Met behulp van 

echografie wordt de plaats bepaald waar de kalk wordt aangeprikt. De plek wordt plaatselijk verdoofd. Daarna 

wordt de kalk aangeprikt en omspoeld met vocht. Door de reactie van het lichaam op het aanprikken, is het 

de bedoeling dat de kalk door het lichaam wordt opgeruimd. Aan het eind van de behandeling wordt een 

ontstekingsremmend middel achtergelaten in de slijmbeurs.

De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.
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Na het onderzoek
 − Na het onderzoek mag u naar huis. Het is verstandig om niet zelf de auto te besturen.

 − De eerste paar dagen kunt u meer pijnklachten hebben dan voor de behandeling. Tegen de pijn kunt u 

paracetamol gebruiken volgens de bijsluiter. De pijnklachten nemen langzaam af.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts. U 

kunt ook telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie via (010) 291 22 00.


