Centrumlocatie

U heeft zojuist gehoord dat er bij u een onderzoek van het wervelkanaal (myelografie) wordt
gedaan. In deze folder vindt u informatie hierover. Mocht u na het lezen nog vragen hebben,
belt u dan gerust naar de polikliniek waar u onder behandeling bent.
Wat is myelografie?
Een myelografie is een röntgenonderzoek, waarbij de met vocht gevulde ruimtes in het
wervelkanaal zichtbaar worden gemaakt door middel van een contrastvloeistof. Hierdoor
kan ook de relatie met de wervelkolom beoordeeld worden.
Voor vrouwen
(Eventuele) zwangerschap
Röntgenonderzoek kan beter niet worden gedaan als (de kans bestaat dat) u zwanger bent.
Bij twijfel moet het onderzoek worden gedaan binnen tien dagen na de eerste dag van de
menstruatie. Verander zo nodig uw afspraak.
Borstvoeding
Na contrasttoediening mag 24 uur lang geen borstvoeding gegeven worden.
Opname
De arts op de polikliniek heeft u verteld dat u voor dit onderzoek wordt opgenomen.
Meestal is dit voor een dag. Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld
Marcoumar of Sintrom) kan het zijn dat u tijdelijk moet stoppen met deze middelen. Meldt
uw arts dat u deze middelen gebruikt. Hij zal u hierover dan inlichten. Op de afdeling wordt
bij opname uw bloed gecontroleerd.

Myelografie
(onderzoek van het wervelkanaal)

Voorbereiding
De contrastvloeistof wordt vlak voor het maken van de foto’s ingespoten. Het contrastmiddel verspreidt zich in het wervelkanaal. In de contrastvloeistof zit een jodiumverbinding.
Jodiumhoudende stoffen kunnen een allergie (overgevoeligheid) veroorzaken bij mensen,
die overgevoelig zijn voor deze stoffen. Dit kan tot een onaangename reactie leiden. Daarom
is het belangrijk te weten of u hier overgevoelig voor bent. Als dat zo is, moet u dit bespreken
met uw behandelend specialist. Wilt u het ook voor het onderzoek zeggen aan de laborant of
radioloog?
Het onderzoek
De contrastvloeistof wordt ingebracht tussen de eerste en de tweede halswervel of laag in
de rug. U komt op de onderzoekstafel te liggen waarna de laborant eerst de huid zal
desinfecteren (reinigen met alcohol) en zo nodig scheren. Daarna wordt u toegedekt met een
steriele doek. Dit is om infectie te voorkomen. De radioloog zal onder doorlichting tussen de
wervels door prikken. Als de naald op de juiste plaats zit, wordt eerst wat ruggenmergvloeistof opgevangen. Dit wordt opgestuurd voor laboratorium onderzoek. Vervolgens wordt
de contrastvloeistof ingespoten.
Tijdens het inspuiten van de vloeistof worden er foto’s gemaakt. Het is belangrijk voor het
slagen van het onderzoek dat u heel stil blijft liggen. Na het maken van de foto’s worden ze
direct bekeken op de monitor om te beoordelen of er meer foto’s nodig zijn.
Meestal wordt na het toedienen van de contrastvloeistof een CT-onderzoek verricht. Hiermee
kunnen dwarsdoorsnede foto’s door het wervelkanaal gemaakt worden. Na het inspuiten
van de contrastvloeistof wordt u dan doorverwezen naar de CT-kamer. Het onderzoek duurt
ongeveer 45 minuten. Het aansluitende CT-onderzoek duurt ongeveer een kwartier. De
definitieve uitslag zult u op de polikliniek ontvangen.
Terug op de afdeling
Als u weer op de afdeling bent, moet u minstens zes uur bedrust houden met het hoofd
hoger dan de rug. Het is belangrijk dat u tot 5 dagen na de contrasttoediening veel drinkt,
zodat u zo snel mogelijk de contrastvloeistof uitplast.
De behandelend specialist zal de uitslag van het onderzoek met u bespreken.
Mogelijke risico’s
Na het onderzoek kan het voorkomen dat u hoofdpijn krijgt. Meestal kunt u hier pijnstilling
voor krijgen op de afdeling.
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Verhindering
Als u verhinderd bent, belt u dan het liefst zo ruim mogelijk van te voren op naar de (poli)
kliniek waar u onder behandeling bent.
Tot slot
Deze folder geeft geen volledige informatie, maar dient ter ondersteuning van de informatie,
gegeven door uw arts. Heeft u nog vragen, stelt u deze dan gerust voor het onderzoek aan de
laborant of aan de radioloog.
Op de afdeling Radiologie vinden geregeld spoed-ingrepen plaats. Deze moeten met voorrang uitgevoerd worden. Hierdoor kan u niet altijd op de afgesproken tijd worden geholpen.
In sommige gevallen kunnen we niet anders dan uw afspraak verplaatsen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
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