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U heeft in overleg met uw arts besloten een echogeleide infiltratie uit te 

laten voeren. Met behulp van dit onderzoek is het mogelijk om pijnstilling 

en eventuele medicatie in een gewricht, slijmbeurs of rond een pees 

achter te laten. In deze folder geven wij u informatie over de gang van 

zaken voor, tijdens en na het onderzoek. 

 

Weet u dat u overgevoelig bent voor bepaalde geneesmiddelen, dan verzoeken wij u 

dit vóór het onderzoek te melden aan de behandelend arts of de radiologisch laborant. 

 

Het onderzoek 

Met behulp van dit onderzoek proberen we vast te stellen wat de oorzaak is van uw 

pijnklachten. Tevens kunnen we tijdens dit onderzoek aanvullende medicatie toe dienen om 

de klachten te verhelpen. 

 

Uw behandelend arts bepaalt of we ook direct een medicijn toedienen.  

 

 Met behulp van echografie wordt een injectienaald in het gewricht, slijmbeurs of rond een 

pees gebracht, welke mogelijk uw pijnklachten veroorzaakt.  

 Als de naald goed zit, wordt er direct via dezelfde naald de verdovingsvloeistof en de 

eventuele ontstekingsremmer toegediend.  

 De verdoving werkt tijdelijk, hierdoor kan het zijn dat de klachten na een aantal uur juist 

toenemen. De werking van de ontstekingsremmer werkt pas later en geeft een langdurig 

effect.  

 

Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. 

 

Na het onderzoek  
Na afloop van het onderzoek adviseren wij u om tot 4 uur na het onderzoek niet actief deel te 

nemen aan het verkeer. 

 

De uitslag 

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

onderzoek. Het effect van de medicatie kan echter pas na enkele weken worden beoordeeld. 
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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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