Punctie

Uw medisch specialist heeft u naar de afdeling radiologie verwezen voor een punctie. Bij een punctie
worden met een dunne holle naald wat weefsel, vocht of cellen voor onderzoek verwijderd. U wordt voor
de punctie 1 dag opgenomen. In deze folder vindt u uitleg over dit onderzoek.

Waar en wanneer wordt u verwacht?

We verwachten u op .........................................(datum), om .................................................. uur.
U kunt zich melden bij de afdeling opname op de begane grond.

Het onderzoek vindt plaats om ongeveer ……………………………………………… uur.

Belangrijk om van tevoren door te geven

Zwanger
Bent u zwanger of vermoedt u dat u zwanger bent? Neem dan van tevoren contact op met uw medisch
specialist. Het kan namelijk zijn dat het onderzoek met behulp van röntgendoorlichting wordt gedaan.
Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind.
Contrastvloeistof en jodium
Bij een punctie worden soms contrastvloeistof en jodium gebruikt. Bent u hier allergisch voor? Geef dit
dan door aan uw medisch specialist.
Medicijnen
Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, Acenocoumarol (sintrommitis) of Ascal bijvoorbeeld? Geef dit
dan door aan uw medisch specialist. Het kan zijn dat u hier voor het onderzoek tijdelijk mee moet
stoppen. Uw eventuele andere medicijnen kunt u gewoon blijven gebruiken.
Bloedinkjes
Heeft u snel kleine bloedinkjes? Geef dit dan ook door aan uw medisch specialist.
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Voorbereiding op het onderzoek

Eten en drinken
U mag vanaf 2 uur vóór het onderzoek niets meer eten of drinken.
Voorbereiding op de verpleegafdeling
U wordt opgenomen op een verpleegafdeling. Een verpleegkundige bereidt u voor op het onderzoek. U
krijgt verder een blauw operatiejasje aan. Zijn de stollingswaarden van uw bloed nog niet bekend? Dan
komt een laborant bij u langs om bloed te prikken. U wordt ongeveer een kwartier voor het onderzoek in
uw bed naar de afdeling radiologie gebracht.
De punctie

Verdoving
Afhankelijk van de aard van de punctie, bepaalt de radioloog welke verdoving u krijgt:

plaatselijke verdoving met een injectie: u krijgt deze injectie van de radioloog

sedatie met propofol via een infuus: dit is een medicijn dat, al dan niet in combinatie met
pijnstillers, het bewustzijn vermindert waardoor u niets of nauwelijks iets van het onderzoek
merkt

Als u sedatie krijgt, wordt u tijdens de punctie begeleid door een gespecialiseerde Sedatie Praktijk
Specialist. Meer uitleg vindt u ook in de folder ‘Sedatie met propofol’ die u meekrijgt. In deze folder vindt
u ook uitleg over de eventuele bijwerkingen van sedatie.
De punctie
De radioloog bepaalt met behulp van een echo of CT-scan de precieze plaats van de punctie. Uw huid
wordt vervolgens op de prikplaats gedesinfecteerd met een jodiumoplossing, en zo nodig en zo mogelijk
verdoofd. De radioloog verwijdert vervolgens via de naald wat cellen, vocht of een stukje weefsel. Deze
worden later in het laboratorium onderzocht.
Na het onderzoek
Na het onderzoek wordt de prikplaats afgeplakt. Bent u alleen plaatselijk verdoofd? Dan wordt u
teruggebracht naar de verpleegafdeling. U heeft het eerste uur bedrust. Een verpleegkundige
controleert dan uw bloeddruk. U mag ook weer wat eten. Heeft u sedatie gehad? Dan gaat u na de
punctie mogelijk eerst naar de uitslaapkamer. Als alles goed gaat, mag u terug naar de
verpleegafdeling.
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Naar huis
Heeft u, behalve de punctie, geen onderzoeken of behandelingen in het ziekenhuis? Dan kunt u nog
dezelfde of de volgende dag naar huis. Dit hangt af van uw herstel en het tijdstip van de punctie.
Bijwerkingen en complicaties
De kans is klein, maar het kan zijn dat na het onderzoek (een van) de volgende bijwerkingen of
complicaties optreden:
•

bloeduitstorting op de prikplaats: dit gaat vanzelf over

•

een lichte allergische reactie op de contrastvloeistof (rode vlekken op de huid, jeuk en/of
benauwdheid): waarschuw uw medisch specialist, verpleegkundige of de afdeling radiologie als
u hier binnen 2 uur na het onderzoek last van krijgt

•

in zeer zeldzame gevallen tijdens de punctie een ernstige allergische reactie op
contrastvloeistof

De uitslag
U krijgt de uitslag van het onderzochte weefsel van uw medisch specialist.
Uw vragen
Met vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de afdeling radiologie. Dat kan op
werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur, telefoon 0223 - 69 63 07.
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