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Hoe een afspraak maken?  
Secretariaat Fysische Geneeskunde en Revalidatie 014 57 70 35

Algemene openingsuren: elke dag van 8u30 tot 12u en van 12u30 tot 17u.

Hoeveel kost een behandeling?
Wij werken volledig geconventioneerd. 
Dit wil zeggen dat wij de 
standaardtarieven van het RIZIV 
volgen voor raadpleging en echografie.

Voor een infiltratie is er echter geen 
terugbetaling voorzien door het 
RIZIV en wordt een opleg van € 10 
aangerekend.



Wat wordt er ingespoten?
Het product dat ingespoten wordt 
hangt af van de onderliggende oorzaak 
en de reden van de inspuiting. 

Bij een ‘proefinfiltratie’ wordt er 
een kortwerkend verdovend middel 
ingespoten om te zien wat voor effect 
dit heeft op de pijnklachten om zo 
de oorzaak van de pijn te kunnen 
achterhalen. 

Bij een infiltratie als behandeling 
kan er o.a. ingespoten worden met 
cortisone, Traumeel® of hyaluronzuur.

Wat zijn de voordelen van 
infiltraties onder echogeleide?

 Medicatie wordt ingespoten op de 
exacte plaats van de aandoening. 

 Het traject van de naald kan 
volledig gevolgd worden.

 Bloedvaten/zenuwen in de 
omgeving kunnen gezien worden  
en nog beter vermeden worden.

 Infiltraties in gewrichten die 
dieper gelegen zijn, zoals een heup, 
kunnen niet zonder beeldvorming 
uitgevoerd worden. Echografische 
geleide heeft als voordeel boven 
scopie dat er geen gebruik wordt 
gemaakt van röntgenstralen.

Welke nevenwerkingen kunnen 
optreden?
Van een echografisch onderzoek zijn 
er geen bijwerkingen. Echografie is 
een techniek die gebruik maakt van 
geluidsgolven, röntgenstralen zijn dus 
niet aanwezig.

Net zoals bij een andere infiltratie 
heeft u een risico op een bloeding, 
een infectie, pijnklachten door een 
tijdelijke volumetoename van de 
ingespoten medicatie of allergieën op 
medicatie. 

Indien u bloedverdunners neemt of 
gekend bent met allergieën dient u dit 
altijd te vermelden.

Bij een echogeleide infiltratie wordt aan de hand van een echotoestel de naald 
gevolgd om zo exact de plaats van de inspuiting te kunnen bepalen. 

Dit kan gedaan worden voor een infiltratie in een gewricht zoals de 
heup, SI-gewricht, AC-gewricht, schoudergewricht of ter hoogte van een 
slijmbeursontsteking bv in de heup of schouder.
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