Patiëntenbrochure

Contacteer ons

051.33.40.81
medbeeld@sjki.be

Meent u vooraf nog onvoldoende
geïnformeerd te zijn of ondervindt u na de
procedure aanhoudende klachten, dan neemt
u best contact met de radioloog via ons
secretariaat op het nummer 051/33.40.81 of
met uw behandelend geneesheer of huisarts.

Locatie
Straat 47
Openingsuren
Maandag– donderdag : 7.45 - 12.30 u. & 13.30 - 19 u.
vrijdag : 7.45 - 12.30 u. &13.30- 18 u.
Zaterdag: 8 - 12 u.

Wij wensen u een behouden thuiskomst.
Dienst radiologie.

PLATELET RICH PLASMA
therapie (PRP)

Uw gezondheid
Onze grootste zorg
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Geachte patiënt,
Deze folder informeert u over het verloop en
de gevolgen van het onderzoek dat door uw
behandelende arts voorgeschreven is. De dag
van het onderzoek brengt u uw aanvraagbriefje en het getekend
toestemmingsformulier mee naar de dienst
radiologie. Voorzie 1 uur voor deze
behandeling.
Voorbereiding
Tot een maand voorafgaand aan de
behandeling mag u geen infiltratie met
corticosteroïden ondergaan hebben. De
inname van bloedverdunners of
ontstekingsremmers dient u 1 week vooraf te
stoppen.

Samenwerken

Procedure

Kostprijs

Voor een PRP- infiltratie wordt bij u een kleine
hoeveelheid bloed afgenomen en
gecentrifugeerd waardoor de bloedplaatjes
zich afscheiden van de rest van het bloed. Die
bloedplaatjes bevatten een groeifactor
belangrijk voor weefselherstel. Door deze
lichaamseigen bloedplaatjes in
geconcentreerde vorm terug in te spuiten in
uw pees of gewricht wordt de genezing
bevorderd.

De factuur van dit onderzoek wordt u later
toegestuurd. De echografie wordt deels
terugbetaald door uw mutualiteit. De
kostprijs van de infiltratie en de
verbruiksgoederen worden niet terugbetaald
en bedragen samen 105 euro.

Nazorg
Na de procedure wordt een drukverband
aangelegd. De eerste 48u na infiltratie kan u
lokaal pijn ervaren met een warmte- en
spanningsgevoel. Lokale ijsapplicatie en een
paracetamol kunnen de pijn verlichten. U
wordt geadviseerd het de eerste drie dagen
rustig aan te doen. Uitzonderlijk treedt
ondanks de nodige voorzorgen een
bloeduitstorting of infectie op. Dan is het
aangewezen onze dienst te contacteren.

Informatie

Toegankelijke zorg

Kwaliteitsvolle en veilige zorg

