
1. Inleiding 

 
Er werd een afspraak gepland voor een lava-

ge procedure onder begeleiding van echogra-

fie. 

Deze procedure dient om een verkalking in 

een pees (meestal van de schouder) te be-

handelen.  

 

2. Wat te verwachten van een la-

vage procedure? 

Er wordt steeds voorafgaand geëvalueerd of 

de lavage veilig kan uitgevoerd worden. 

Onder steriele omstandigheden wordt, na 

lokale verdoving van het traject, een naald 

aangebracht tot centraal in de verkalking. De 

lokale verdoving zorgt ervoor dat deze proce-

dure goed verdragen wordt door de meeste 

patiënten. 

Een verkalking in de pees is gevuld met inge-

dikt materiaal. Dit ingedikt materiaal kan naar 

buiten worden gebracht door het spoelen van 

de verkalking met fysiologisch water. Dit 

spoelen (“lavage”) duurt minstens een kwar-

tier tot een half uur. Na de spoeling wordt 

een kleine hoeveelheid Cortisone (Depo-

medrol) in de slijmbeurs (bursa) aangebracht. 

De Cortisone zorgt ervoor dat er na de proce-

dure geen ontsteking van de slijmbeurs op-

treedt. 

3. Effect van een lavage 

De uitgevoerde procedure kan initieel, gedu-

rende de eerste dagen, een toename van de 

(schouder)pijn veroorzaken. 

Hiervoor mag thuis zeker een pijnstiller ge-

nomen worden om deze dagen comfortabel 

door te komen.  

De meeste patiënten voelen een gunstig ef-

fect van de procedure na enkele dagen. 

Soms dient de procedure herhaald te wor-

den. Afhankelijk van het effect van de eerste 

lavage kan eventueel een tweede lavage 

worden uitgevoerd, ten vroegste 8 weken na 

de eerste behandeling. 

 

4. Indicatie 

Een grote, scherp afgelijnde calcificatie leent 

zich het best voor deze procedure. 

5. Contra-indicatie 

Indien u bloedverdunners neemt, diabetes 

hebt of een gekende allergie hebt aan be-

paalde producten dient u dit steeds te mel-

den aan de radioloog. 

 

 

6. Neveneffecten 

Er kan een tijdelijke toename van de pijn 

optreden de eerste dagen na de procedure. 

Lokaal kan er een voorbijgaande kleine 

bloeduitstorting zichtbaar zijn. 

7. Lavage in de praktijk 

Een lavage is een medische behandeling en 

gebeurt ambulant. De behandeling wordt 

uitgevoerd door een arts, de radioloog. 

8. Kostprijs 

Deze lavage procedure wordt slechts gedeel-

telijk door de ziekteverzekering terugbetaald. 

Daarom vragen we naast een echografie, ook 

een betaling van 50 euro buiten de nomen-

clatuur van het RIZIV. Dit betekent dat dit 

bedrag van 50 euro volledig door de patiënt 

zelf wordt betaald. 

9. Opvolging 

Een controle afspraak bij de verwijzende arts 

wordt best voorzien na een 8-tal weken. 

 

 

 

 



10.  Geïnformeerde toestemming 

Als patiënt heeft u recht op volledige infor-

matie over uw medisch probleem en over de 

aanbevolen behandeling. Deze brochure 

wordt u meegegeven tijdens de raadpleging 

bij uw behandelend arts waar u, indien nodig, 

aanvullende informatie krijgt. Gelieve onder-

staand formulier ingevuld en ondertekend af 

te geven aan het secretariaat van de dienst 

radiologie op de dag van uw behandeling. Dit 

formulier dient om uw medisch dossier te 

vervolledigen. Deze informatie is niet bedoeld 

om u te verontrusten, maar om u voldoende 

te informeren, zodat u kunt beslissen of u 

deze behandeling al dan niet wenst te onder-

gaan. 

Ik, ondergetekende, heb deze informatie 

volledig gelezen en begrepen. Ik geef toe-

stemming aan de radioloog om deze lavage 

uit te voeren. Ik ben akkoord met de beta-

ling van 50 euro buiten nomenclatuur. 

Datum: 

 

Naam:  

 

Handtekening voorafgegaan door ‘gelezen 

en goedgekeurd’ 

Meer informatie:  
Dienst Radiologie 016/209242 

 

 

 

Deze publicatie is een uitgave van de dienst 

Radiologie, in samenwerking met de dienst 

communicatie van het Regionaal ziekenhuis 

Heilig Hart Leuven.  

Datum van afwerking: februari 2020 

Alle rechten voorbehouden 

Niets uit deze uitgave mag worden gekopi-

eerd en/-of verspreid zonder schriftelijke 

toestemming van de eigenaar, aan te vragen 

via communicatie@hhleuven.be 
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