
 

 

 

 

 
 
Echogeleide barbotage (schouderbehandeling) 
 
Inleiding 
In overleg met uw arts heeft u besloten om bovenstaand onderzoek te laten verrichten. In deze folder geven 
wij u informatie over de gang van zaken voor, tijdens en na het onderzoek. 
 
Wat is een echogeleide barbotage en wat is het doel hiervan? 
Tijdens de schouderbehandeling, wordt de kalk in de pees doorgestoken en weggespoeld, waardoor een 
lichaamsreactie in gang kan worden gezet. Daarbij wordt de pees gereorganiseerd en de kalk in de pees 
hopelijk langzaam geresorbeerd. Heel soms wordt dit onderzoek onder doorlichting gedaan.  
In de loop van de maanden zullen de klachten dan geleidelijk afnemen en mogelijk geheel verdwijnen, evenals 
de kalk.  
Bij ongeveer 75 procent van de patiënten heeft deze behandeling succes. 
 
Zwangerschap 
Het wordt afgeraden deze procedure tijdens de zwangerschap te verrichten, hoewel er geen nadelige effecten 
van bekend zijn. 
 
Medicijnen 
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, overleg dan met uw arts of u met deze medicijnen moet 
stoppen. Het gebruik van Ascal is in veel gevallen wel toegestaan. Wanneer uw bloed te dun is, kunnen 
sommige onderzoeken geen doorgang vinden 
 
Overgevoeligheid 
Als u overgevoelig bent voor verdovingsvloeistof of corticosteroïden, dan dient u dit te melden aan uw arts. 
Ook als u een eerdere infiltratie met corticosteroïden van de slijmbeurs korter dan 6 weken geleden heeft 
gehad, dit gaarne vermelden. 
 
Voorbereiding 
U mag gewoon eten en drinken voor het onderzoek (u hoeft niet nuchter te zijn). 
 
De behandeling 
De behandeling die u zult ondergaan, wordt uitgevoerd op de echokamer.  
Na huidontsmetting en onder hygiënische omstandigheden krijgt u een verdoving toegediend. Vervolgens 
wordt de kalk meerdere malen aangeprikt en doorspoeld. Als het lukt (dat is afhankelijk van de samenstelling 
van de kalk) verlaat een deel van de kalk hierbij via de naald direct het lichaam. Door het prikken in de kalk 
wordt een natuurlijke ontstekingsreactie opgewekt waardoor hopelijk de rest van de kalk in de loop van de tijd 
door het lichaam wordt opgenomen.  
Dit proces geeft de eerste tijd na de behandeling (soms tot twee weken) vaak wat meer pijnklachten dan er 
voor de behandeling waren. U kunt hier een pijnstiller tegen gebruiken (zie ook: Na de onderzoek).  
De procedure wordt afgesloten met een injectie van de slijmbeurs met een ontstekingsremmer / corticosteroïd 
om de slijmbeurs ontsteking die meestal begeleidend aanwezig is te behandelen of te voorkomen.  
De gemiddelde duur van de behandeling is 15-30 minuten. 
 
Na het onderzoek 
Als de behandeling klaar is kunt u direct de afdeling radiologie verlaten. 
Het wordt afgeraden een auto te besturen dan wel te fietsen, omdat u na de behandeling last kunt hebben van 
het gewricht dat aangeprikt is. Tevens kan een autoverzekeraar problemen hebben met het feit dat u na deze 
behandeling zelf in de auto stapt. 
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Na de behandeling kunt u een aantal dagen tot twee weken napijn hebben. Hiertegen kunt u koelen met ijs (2x 
daags) of zo nodig een pijnstiller gebruiken, bijvoorbeeld paracetamol. Als u reeds pijnstillers had voor de 
behandeling kunt u deze eerst door-gebruiken en na enkele dagen proberen af te bouwen. Verder is het 
belangrijk dat u na de behandeling uw schouder blijft bewegen. Dit kunt u ook voorafgaande met uw 
behandelend arts bespreken. 
 
Het komt zelden voor, maar als er na een aantal dagen toenemende klachten zijn, u koorts of een dik, rood 
gewricht krijgt, dan wordt geadviseerd contact op te nemen met uw behandelend arts of de afdeling 
radiologie. 
Het kan zijn dat de klachten in de loop van de maanden na de behandeling niet volledig verdwijnen of terug 
komen. Dan is het in overleg met uw behandelend arts mogelijk om de behandeling te herhalen. Hiervoor zal 
eerst een controle röntgen foto van de schouder worden gemaakt, om de reactie van de kalk te beoordelen.  
Herhaling van de behandeling wordt niet geadviseerd binnen 3-6 maanden en bij verbeterende kliniek met 
geleidelijk afnemende klachten. 
Eventueel gestaakte antistolling medicatie kunt u meestal de dag na het onderzoek weer hervatten. 
 
Complicaties 
Elke medische handeling kent risico’s en mogelijke complicaties, die uw behandelend arts met u besproken 
heeft. Bij dit onderzoek is de kans op complicaties laag. Zo kan er bijvoorbeeld een nabloeding (‘blauwe plek’) 
ontstaan, die eigenlijk altijd restloos geneest. In zeer zeldzame gevallen kan er een gewrichtontsteking 
ontstaan. Als er na de procedure iets ‘verandert’ (bijvoorbeeld veel pijn, zwelling, warmte, roodheid of koorts) 
dan dient u dat te melden aan uw behandelend arts of de afdeling radiologie. 
 
Uitslag 
De arts die het onderzoek heeft aangevraagd krijgt de uitslag toegestuurd en zal deze met u bespreken. Over 
het algemeen is de uitslag binnen één werkdag digitaal beschikbaar. 
 
Vragen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie 
tussen 8.00 en 17.00. Telefoonnummer 085-0600851. 
 
Verhindering  
Mocht u op het afgesproken tijdstip toch verhinderd zijn, belt u dan zo snel mogelijk de afdeling radiologie op 
telefoonnummer 085-0600851. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.  
 
Tot slot  
Wij doen er alles aan om uw bezoek op onze afdeling zo prettig mogelijk te laten verlopen. Het kan echter 
voorkomen dat u niet geheel tevreden bent. U kunt uw opmerkingen of klachten over uw onderzoek of 
behandeling het beste direct bespreken met de betrokken personen of met het hoofd van onze afdeling.  
Komt u er na overleg niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris. Meer informatie hierover 
kunt u vinden op de website mkvelsen.nl of u kunt mailen naar klachten@mkvelsen.nl. 
 
 
 
 

 
 
De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder 
samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.  

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this 
brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.  

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da 
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.  

 علومات.في هذا المجلد مهمة بالنسبة لك. إذا كنت تواجه مشكلة في اللغة الهولندية ، فتأكد من قراءة هذا المجلد مع شخص يترجم أو يشرح لك الم  المعلومات
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