Echogeleide needling (barbotage)
Na overleg met uw arts heeft u besloten een echogeleide barbotage te laten verrichten.
Hieronder geven wij u informatie over deze behandeling.

Doel
Kalk in een pees is waarschijnlijk de oorzaak van uw klachten. Deze barbotagebehandeling heeft als doel het lichaam aan te zetten tot het oplossen van de kalk uit de
pees.

Het onderzoek
Na wat echogel (geleidingsvloeistof) op de huid te hebben aangebracht, beweegt de
radioloog met een klein apparaatje (transducer) over de huid. Deze transducer zendt
(ultra)geluidsgolven uit, die door structuren in uw lichaam worden teruggekaatst. De
teruggekaatste geluidsgolven vormen een beeld op de monitor. Dit beeld wordt
vastgelegd en bewaard. Ultra wil zeggen dat u het geluid niet kunt horen.
Het te behandelen lichaamsdeel dient ruim ontbloot te worden.
Met behulp van het echobeeld bepaalt de radioloog de plaats waar geprikt gaat worden.
U krijgt een steriele doek over de te behandelen plek. De huid en het onderliggende
weefsel worden plaatselijk verdoofd. Hierna wordt de kalk in de pees stuk geprikt. A
Vooraf of aansluitend wordt er geprobeerd wat van de kalk op te zuigen. Bij een
barbotage van de schouder spuiten we aan het eind van het onderzoek medicatie
(corticosteroïden) in om een ontsteking van de slijmbeurs te onderdrukken. Het is bij
deze behandeling niet mogelijk om de kalk te verwijderen; de bedoeling is het lichaam
aan te zetten dit zelf te doen. Mocht u tijdens het onderzoek pijn ervaren geeft u dit dan
aan. Het onderzoek duurt 30 tot 45 minuten.
Tijdens het onderzoek wordt u begeleid door de echografist of echoassistente. Indien
het noodzakelijk is dat er begeleiding aanwezig is tijdens het onderzoek ( zoals
bijvoorbeeld een tolk), geeft u dit dan voor het begin van het onderzoek aan.
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Voorbereiding
Voor een barbotage is geen speciale voorbereiding nodig. Bij gebruik van bloed verdunnende medicatie graag
medicatielijst meenemen.
Het is niet wenselijke dat u jonge kinderen (die toezicht behoeven) meeneemt naar uw onderzoek. Mocht het
u niet lukken opvang te regelen, dan kunt u gebruik maken van de kinderopvang van het Meander Medisch
Centrum in Amersfoort (Laan 3 in het ziekenhuis). De opvang is bedoeld voor kinderen van 1 tot 6 jaar en is
geopend maandag t/m donderdag van 9:00-17:00 en vrijdag van 9:00-13:00.
Zie voor meer informatie onderstaande link:
https://www.meandermc.nl/wps/wcm/connect/www/d73b355a-f71f-4ed2-80f103caed015fe9/KinderPark+Meander.pdf?MOD=AJPERES
of zoekt u op de internetsite van het Meander Medisch Centrum naar KinderPark onder patiëntfolders.

Na het onderzoek
We raden u af om na afloop van het onderzoek een auto te besturen.
Het is belangrijk dat u na de behandeling normaal blijft bewegen.
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Mogelijke bijverschijnselen








Enige uren tot ongeveer drie dagen na de injectie kunt u toename van de pijn ervaren. Dit is normaal. De
pijn moet na enkele dagen wel afnemen. Om de pijn tegen te gaan kunt u, naast de pijnstiller waarvan u
het recept heeft meegekregen, per dag 6 tabletten paracetamol van 500 mg innemen.
Rode verkleuring in het gelaat, een zogenaamde flush.
U kunt zich wat koortsig voelen.
Verstoring van de menstruatiecyclus, soms bloedverlies na de menopauze.
Verstoring in het suikergehalte bij diabetespatiënten (meestal verhoging bij insulineafhankelijke diabetes).
Jeuk en rode uitslag en/of bultjes over het lichaam.
Op de plaats waar de injectie is gegeven, kan een klein wit (pigmentloos) plekje ontstaan.

Dit zijn de meest voorkomende bijverschijnselen. Indien u dit wenst kunnen wij u de bijsluiter van de fabrikant
meegeven.
U moet contact opnemen met de arts die het onderzoek heeft aangevraagd als de plek van de injectie rood,
glimmend en zéér warm is.

Wat neemt u mee?




Aanvraagformulier radiologie (indien in uw bezit)
Geldig zorgverzekeringbewijs of zorgpas
Geldig identiteitsbewijs

Contact
Bij verhindering of eventuele vragen over het onderzoek kunt u ons bereiken via telefoonnummer 033 8505050,
vragen naar de afdeling Radiologie.
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