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In overleg met uw arts wordt u behandeld voor een verkalking in uw 

schouder. In deze folder leest u meer over de gang van zaken voor, 

tijdens en na het onderzoek. 

 

Als u overgevoelig bent voor bepaalde genees- of contrastmiddelen, meld dit dan vóór 

het onderzoek aan de behandelend arts of de radiologisch laborant. 

 

Uw huisarts heeft een verkalking in uw schouder vastgesteld. Barbotage is de methode die 

we gebruiken om dit te verhelpen.  

 Via echografie brengen we de verkalking in beeld.  

 De radioloog prikt de verkalking aan om te proberen deze te fragmenteren. Dit betekent 

in zoveel mogelijk kleine stukjes verdelen.  

 Deze behandeling wekt een ontstekingsreactie op waarbij het lichaam zelf de kalkdeeltjes 

gaat opruimen.  

 Tijdens deze behandeling krijgt u een verdoving die enkele uren werkt. 

 

Duur van het onderzoek 
Dit onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. 

 

Na het onderzoek 
 Na afloop van het onderzoek kunt u tijdelijk een toename van pijnklachten ervaren. Dit 

komt door de veroorzaakte ontstekingsreactie. Dit is normaal. U kunt tegen deze pijn  

eventueel pijnstillers gebruiken. 

 Na dit onderzoek mag u 4 uur niet autorijden. Zorgt u daarom voor ander vervoer naar 

huis.  

  

De uitslag 

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, krijgt binnen 5 dagen de uitslag van het 

onderzoek. 
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Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/radiologie 

 

Contact  
afdeling Radiologie, locatie Oost 

T 020 599 33 25 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

E radiologieoosterpark@olvg.nl  

Route C1 

 

afdeling Radiologie, locatie West 

T 020 510 88 98 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur) 

E radiologie.afdeling@olvg.nl 

Route 15 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden  
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