
05255-N
L, 22 juli 2019

Maasstad Ziekenhuis, Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11, E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

Patiënteninformatie

Selectieve verdoving onder echogeleiding

Algemeen
Door middel van deze brief wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over het onderzoek. Wij adviseren u deze 

informatie zorgvuldig te lezen.

Wat is een selectieve verdoving onder echogeleiding?
Een selectieve verdoving onder echogeleiding is een onderzoek waarbij een injectie met verdovende vloeistof in 

een gewricht gegeven wordt. Door deze injectie wordt het gewricht tijdelijk gevoelloos gemaakt. Het onderzoek 

wordt uitgevoerd met behulp van echografie (geluidsgolven).

Doel van het onderzoek
Het onderzoek wordt verricht om te beoordelen of de pijnklachten na de injectie minder worden of verdwijnen. 

Hierdoor wordt het mogelijk om een pijnlijke aandoening van het gewricht te onderscheiden van andere 

aandoeningen die in de buurt van het gewricht tot soortgelijke klachten leiden.

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

 − Voor het onderzoek zijn geen voorbereidingen nodig.

 − Indien u bloedverdunners gebruikt, hoeft u hier niet mee te stoppen; wel dient u het te melden bij de 

radioloog die het onderzoek verricht.

Het onderzoek
Gedurende het onderzoek ligt u op een onderzoektafel of zit u op een krukje. De radioloog bepaalt eerst de 

plaats waar geprikt gaat worden. Vervolgens wordt de huid gedesinfecteerd en wordt onder echogeleide de 

injectienaald in een van de gewrichtsholten (dus niet in het bot) van het gewricht geplaatst. Via deze naald wordt 

vervolgens de verdovende vloeistof en een ontstekingsremmer ingespoten. De verdoving werkt vrijwel direct en 

houdt ongeveer 2 uur aan.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Na het onderzoek
 − Na het onderzoek kunt u direct naar huis.

 − Bij dit onderzoek is geen nazorg nodig.

 − De uitslag van het onderzoek wordt op de eerstvolgende afspraak met u besproken door uw behandelend 

arts.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de arts die u heeft 

verwezen of de röntgenlaborant(e). Telefonisch kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie via (010) 291 

22 00.


