Punctie hals of schildklier
met behulp van echo

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een punctie van de
hals/schildklier te laten verrichten onder echogeleide. Het onderzoek wordt
verricht door een radioloog (arts) die geassisteerd wordt door een
doktersassistente.

Doel van het onderzoek
Een kleine hoeveelheid vloeistof/weefsel op een bepaalde plaats in de
hals/schildklier wegnemen voor onderzoek naar de aard van de cellen.

Duur van het onderzoek
Gemiddeld duurt het onderzoek tussen de 15 en 30 minuten.

Voorbereiding
Als u bloedverdunners gebruikt dient u dit aan te geven aan de aanvragend arts.
Mogelijk moet het gebruik hiervan tijdelijk worden stopgezet. Overige medicijnen
kunt u volgens voorschrift van uw arts in blijven nemen. Mocht u hulpbehoevend
zijn, dan is het toegestaan dat u één begeleider mee naar binnen neemt.
Het is voor u en ons prettig als u gemakkelijke kleding draagt. Daarnaast
verzoeken wij u uw horloge, sieraden, bankpasjes etc. zoveel mogelijk thuis te
laten. De kleedkamer, waarvan u gebruik kunt maken, kunt u desgewenst op slot
laten doen. De afdeling radiologie is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of
diefstal van persoonlijke eigendommen.
Hoe gaat het onderzoek
Nadat u zich op de afgesproken tijd op de röntgenafdeling bij de balie heeft
gemeld, wordt u aldaar opgehaald en naar een kleedkamer gebracht. Welke
kleding u moet uittrekken hoort u hier. Nadat u op de onderzoekbank heeft
plaatsgenomen verricht de radioloog het onderzoek.
Bij een echografie wordt een afbeelding van de hals/schildklier gemaakt met
behulp van geluidsgolven. Dit onderzoek is niet pijnlijk. Voor dit onderzoek brengt
de radioloog een speciale gel op de hals aan en strijkt met een apparaatje, dat
(onhoorbare) geluidsgolven uitzendt, over de hals.
Dit levert informatie op over de verschillende weefsels in de hals/schildklier. Op
deze manier kan een arts op de monitor bijvoorbeeld een cyste (een blaasje
gevuld met vocht) onderscheiden van een andersoortige knobbel. Wanneer op de
echografie inderdaad een afwijking te zien is, die nader onderzoek vereist, verricht
de radioloog aansluitend aan de echografie een punctie. Een punctie is het
verwijderen van vloeistof/weefsel voor nader onderzoek. De radioloog prikt één of
twee keer en zuigt via een dunne naald cellen op. Hiervoor is meestal geen
verdoving nodig. De verdovingsprik is vaak gevoeliger dan de punctie zelf.
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Na het onderzoek
Na het onderzoek mag u direct naar huis. Er kan een blauwe plek (hematoom)
ontstaan.
Complicaties
Er zijn geen bijzonderheden.
De uitslag
De uitslag hoort u later van de arts die de punctie heeft aangevraagd. Deze
bespreekt ook met u welke gevolgen de uitslagen van het onderzoek voor u
kunnen hebben.
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de
afdeling Radiologie op telefoonnummer 0187 60 74 99.
Vragen
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u tussen
08.30 - 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie op
telefoonnummer 0187 60 74 99.
Afspraak
U wordt voor het onderzoek verwacht op:
………………………...dag………./………/…….om ………………………uur
Vergeet het aanvraagformulier van de dokter niet! Indien de aanvraag al door de
arts digitaal is verzonden, hoeft u geen aanvraagformulier mee te nemen.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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