Periradiculaire of
facettaire infiltratie
onder CT-geleide

Inleiding
De behandelende arts heeft u een infiltratie
onder CT-geleide voorgeschreven. Dit houdt
in dat rond het ontstoken zenuw- of facetgewricht (gewrichtjes ter hoogte van de nek- of
de lendenwervels) een ontstekingsremmend
product (corticoïde) wordt ingespoten. Door
dit met behulp van de CT-scanner uit te voeren
kan deze plaats zeer nauwkeurig en op een
veilige manier bereikt worden. Dit laat ons ook
toe om met de laagste dosis aan ontstekingsremmer een maximaal effect te bekomen.

Zeer belangrijk
Voor het maken van een afspraak of indien u
de afspraak niet kan nakomen, kan u steeds
terecht op het secretariaat van de dienst radiologie op het nummer 050 36 53 85.
Vermeld hier steeds indien:
u allergisch bent aan contrastmiddel,
aardbeien, schaaldieren, tomaten, enz.;
u lijdt aan hooikoorts of astma;
u (mogelijks) zwanger bent.
Meld steeds net voor het onderzoek aan de
verpleegkundige:
als u bloedverdunnende medicatie
neemt;
als u lijdt aan suikerziekte. Indien u
lijdt aan suikerziekte (type I of II) kan
het gebeuren dat uw suikerwaarden
(glycemie) tijdelijk verstoord
raken door het toedienen van het

ontstekingsremmend product. Uw
aanvragende arts dient met uw
behandelende arts (die uw suikerziekte
opvolgt) te bepalen of u een infiltratie
mag krijgen. Bij problemen met
ontregelde suikerwaarden in het bloed
neemt u best contact op met uw huisarts
of endocrinoloog.

Het onderzoek
Net voor het onderzoek zal de verpleegkundige u begeleiden naar een kleedhokje om u te
ontkleden. Sluit het kleedhokje af. De verpleegkundige haalt u op via een andere deur.
Voor de CT-scan zal de verpleegkundige vragen
plaats te nemen op een tafel. Voor een prikje in
de nek is dit op de rug, voor het prikje in de lenden is dit op de buik. Eens gepositioneerd op de
tafel moet u zo stil mogelijk blijven liggen voor
de duur van de infiltratie (+/- 10 minuten). De
tafel brengt u gedeeltelijk in een ruim, tunnelvormig toestel. Na de eerste scan markeert de
radioloog met een stift de aanprikplaats. Deze
aanprikplaats wordt ontsmet en aangeprikt.
Tijdens de procedure zal u meerdere malen
automatisch verder uit of in de tunnel rijden.
Af en toe komt de radioloog de richting van de
naald bijsturen tot deze correct gepositioneerd
is. Eens de naald ter plaatse wordt eerst contrastmiddel ter controle ingespoten en vervolgens het ontstekingsremmend product. Na de
inspuiting komt de verpleegkundige spoedig bij
u.

Na het onderzoek
De verpleegkundige zal u begeleiden naar het
kleedhokje waar u zich kan aankleden. Indien
geen andere onderzoeken meer nodig zijn, kan
u de dienst verlaten. In de komende 24u na de
infiltratie is het raadzaam zich wat rustig te
houden om een optimaal effect te bekomen
van het ingespoten product.
U mag niet op eigen kracht naar huis, laat u
door iemand vergezellen.
Het ingespoten product kan in zeldzame gevallen laattijdige warmteopwellingen uitlokken
(met of zonder lokale roodheid van de huid).
Dit verdwijnt spontaan na een 2-tal dagen.
Meld dit steeds aan de behandelende arts zodat bij een eventuele volgende sessie een ander
ontstekingsremmend product kan voorgeschreven worden.

Uw afspraak
Datum:.........................................................
Na inschrijving via één van de kiosken in
de centrale hal, meldt u zich aan in het
secretariaat radiologie om …………..uur
(verdieping 2, route B 232).
Uur onderzoek:............................................

Beelden opvragen
Het opvragen van de beelden van uw onderzoek kan via de rubriek ‘Mijn radiologiebeelden’
van onze website www.stlucas.be.
Vul onderstaande gegevens in:
referentienummer;
geboortedatum (DDMMYYYY aan elkaar,
zonder tekens).
Hiermee kan u enkel de beelden opvragen, voor
het verslag wendt u zich tot uw behandelende
arts. Let wel, de beelden zijn pas online beschikbaar na validatie van het onderzoek door de
radioloog. Voor een MR-onderzoek kan dit tot
48u duren.
Alle beelden ouder dan één jaar werden gedeactiveerd. Om deze opnieuw online beschikbaar te
maken, kan u contact opnemen met de dienst
radiologie op T 050 36 53 85.

Dienst radiologie
Digitale radiologie
Echografie - doppler
CT-scan
MR-scan
Mammografie
Interventionele onderzoeken
Biopsie en drainages
Artsen

Secretariaat
T 050 36 53 85
F 050 36 53 87
e-mail: secrx@stlucas.be
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