Punctie in borst of buikholte

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een punctie te laten
verrichten. Met behulp van een punctie kan op een bepaalde plaats in het
lichaam een kleine hoeveelheid vloeistof/weefsel weggenomen worden. Dit
(punctaat) zal voor nader onderzoek naar het laboratorium worden gestuurd.
Het onderzoek kan zowel met behulp van het echoapparaat als de CT-scan
verricht worden. De apparaatkeuze wordt in principe door uw behandelend arts
aangegeven, echter kan er vlak voor of tijdens het onderzoek nog van apparaat
gewisseld worden. Het onderzoek wordt verricht door een radioloog (arts), die
geassisteerd wordt door een doktersassistente of radiodiagnostisch laborant.

Doel van het onderzoek
Een kleine hoeveelheid vloeistof/weefsel op een bepaalde plaats in de borst- of
buikholte wegnemen voor onderzoek naar de aard van de cellen.

Duur van het onderzoek
Gemiddeld duurt het onderzoek tussen de 15 en 45 minuten.

Voorbereiding
Een punctie in borst- of buikholte geschiedt tijdens een dagopname. Dit betekent
dat u enkele uren voor het onderzoek wordt opgenomen op de short-stay
(dagopname). Hier wordt een aantal routinehandelingen uitgevoerd, zoals het
opnemen van de bloeddruk. Ook zal er bloed geprikt worden om de stollingstijd
van uw bloed te bepalen. U moet 3 uur van te voren nuchter zijn. Dat wil zeggen
niet meer eten, drinken of roken.

Voorbereiding buik m.b.v. de CT-scan: zie CT-folder.
Medicijnen kunt u volgens voorschrift van de arts in blijven innemen.

Kleding
Het is voor u en ons gemakkelijk dat u eenvoudige kleding draagt. Laat sieraden
zoveel mogelijk thuis.

Hoe gaat het onderzoek m.b.v. het echoapparaat
Nadat u op de afgesproken tijd op de röntgenafdeling bent gebracht, wordt u daar
opgehaald en naar een kleedkamer gebracht.
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Welke kleding u moet uittrekken hoort u hier. Nadat u op de onderzoekbank heeft
plaatsgenomen verricht de radioloog het onderzoek.
Om een optimaal onderzoek te kunnen doen maakt de arts gebruik van een
warme gel. Met behulp van een klein apparaatje wordt dan over de huid boven het
te onderzoeken orgaan gestreken. Soms zal de radioloog u ademcommando’s
geven. Wanneer de radioloog de juiste punctieplaats heeft bepaald zal dit gebied
met jodium/alcohol schoongemaakt worden. Indien noodzakelijk wordt het gebied
verdoofd. Vervolgens wordt de hoeveelheid vloeistof/weefsel m.b.v. een naaldje
weggenomen. Als de radioloog tevreden is over de hoeveelheid verkregen
materiaal, zal de punctieplaats schoongemaakt en indien nodig afgeplakt worden.

Hoe gaat het onderzoek m.b.v. de CT-scan
Nadat u op de afgesproken tijd op de röntgenafdeling bent gebracht, wordt u daar
opgehaald en naar een kleedkamer gebracht. Welke kleding u moet uittrekken
hoort u hier. Nadat u op de onderzoektafel heeft plaatsgenomen zal de radiodiagnostisch laborant met u bespreken op welke wijze de punctieplaats bepaald
wordt. Dit in overleg met de radioloog. Wanneer de radioloog de juiste
punctieplaats heeft bepaald zal dit gebied met jodium/alcohol schoongemaakt
worden.
Indien noodzakelijk wordt het gebied verdoofd. Vervolgens wordt de hoeveelheid
vloeistof/weefsel m.b.v. een naaldje weggenomen. Als de radioloog tevreden is
over de hoeveelheid verkregen materiaal, zal de punctieplaats schoongemaakt en
indien nodig afgeplakt worden.

Na het onderzoek
Na het onderzoek gaat u op een bed terug richting de verpleegafdeling. Ook nu
zullen de routinehandelingen uitgevoerd worden. Hier moet u nog een aantal uur
blijven ter observatie en afhankelijk van uw situatie mag u eventueel dezelfde dag
nog naar huis. Tenzij de radioloog u anders adviseert, kunt u na het onderzoek uw
normale eetpatroon weer hervatten.

Complicaties
U kunt wat pijn hebben na de ingreep. Bij een leverbiopsie kan uw
rechterschouder wat pijn doen na de ingreep. Er is een kleine kans op een
bloeding vanuit de punctieplaats. Daarom wordt er van tevoren de bloedstolling
bepaald.
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Neemt u contact op met uw behandelend arts als u:
 ernstige pijn heeft
 een grote bloeduitstorting bij de punctieplaats krijgt
 het benauwd krijgt
 pijn krijgt bij het ademhalen
 duizelig wordt

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.

Opmerkingen
Mocht u zwanger zijn of denken het te kunnen zijn, dan kan er geen punctie met
behulp van de CT-scan plaatsvinden!

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.
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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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