Echogeleide punctie
Echografie met punctie
voor onderzoek van
lichaamsweefsel of
-vocht

U heeft een afspraak voor een echografisch onderzoek met een
punctie op de afdeling Radiologie. Tijdens een echografisch
onderzoek wordt met een dunne, holle naald vocht of weefsel uit
een bepaald deel van het lichaam afgenomen. Dit wordt in het
laboratorium verder onderzocht. Bij de meeste puncties heeft
u geen nazorg nodig en kunt u meteen naar huis. Soms heeft u
nazorg nodig en wordt u één of meerdere dagen opgenomen op
een verpleegafdeling in het ziekenhuis. Als dit bij u het geval is,
dan heeft de behandelend arts dit met u besproken. Deze folder
informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die
nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen.
HMC-patiëntenpas
Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u uw HMC-patiëntenpas mee. Heeft
u geen HMC-patiëntenpas of zijn uw gegevens veranderd, dan kunt u deze
vóór het onderzoek laten maken of aanpassen. Dit kan bij de inschrijfbalie
in de centrale hal van het ziekenhuis. Wilt u daarvoor 15 minuten eerder
naar het ziekenhuis komen, zodat u op tijd bent voor uw afspraak?
Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk
(uiterlijk 24 uur voor de afspraak) met de afdeling Radiologie om uw
afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Bellen kan op werkdagen van
maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 17.00 uur via telefoonnummer
088 979 46 00. De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt
gebruikt worden.
Houdt u bij het afzeggen of verplaatsen van uw afspraak rekening met uw
vervolgafspraak bij de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd.
Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Doel van het onderzoek
Uw arts wil een afwijkende plek in het lichaam verder onderzoeken met een
echogeleide punctie. Een echogeleide punctie is een combinatie van een
echografie en een punctie.
Echografie is een beeldvormend onderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt
van geluidsgolven. Tijdens het onderzoek worden met een soort microfoon,
een zogenaamde transducer, geluidsgolven het lichaam ingezonden.
Deze geluidsgolven worden door de verschillende weefsels in het lichaam
teruggekaatst en door de transducer opgevangen. Van de teruggekaatste
geluidsgolven wordt op een beeldscherm een beeld gevormd van een
deel van het lichaam. Tijdens het onderzoek wordt met de echografie
nauwkeurig de plaats voor de punctie bepaald.
Dan wordt de punctie gedaan. Met een dunne, holle naald worden er
weefselcellen of vocht opgezogen in een spuit. Dit materiaal wordt in een
laboratorium microscopisch onderzocht. Soms wordt de punctie uitgevoerd
om een vochtophoping in het lichaam te ontlasten. De radioloog zal dan
proberen om zoveel mogelijk vocht uit het gebied te halen. Dit vocht wordt
ook microscopisch onderzocht.

Voorzorgsmaatregelen
Zwangerschap
Als u zwanger bent, of denkt dit te zijn, neem dan ruim voor het onderzoek
contact op met de afdeling Radiologie. Als u zwanger bent dan kan de
echogeleide punctie ook uitgevoerd worden. Wel is het belangrijk dat de
radioloog bekend is met uw zwangerschap.

Voorbereiding
Bloedverdunnende medicijnen
Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, bijvoorbeeld Ascal, Sintrom
of Marcoumar? Dan is het belangrijk dat u dit gebruik in overleg met uw
arts enkele dagen vòòr het onderzoek aanpast. Het tijdelijk stoppen of
aanpassen van bloedverdunnende medicijnen is nodig om de kans op een
nabloeding zoveel mogelijk te beperken.

Is dit niet met u besproken of heeft u hier vragen over? Neemt u dan
contact op met uw behandelend arts.
Medicijngebruik
Gebruikt u nog andere medicijnen, dan kunt u deze op de dag van het
onderzoek met een slokje water innemen.
Kleding
Trekt u kleding aan waarin u zich vrij kunt bewegen en die u gemakkelijk
aan en uit kunt trekken.
Waardevolle zaken
Wij raden u aan waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis te laten. Het
ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van uw
persoonlijke eigendommen.

Het onderzoek
De assistente haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar de
kleedkamer. Voor het onderzoek wordt u gevraagd om het betreffende
lichaamsdeel vrij te maken van kleding en sieraden. Afhankelijk van het te
onderzoeken gebied vraagt de laborant u op de onderzoekstafel op uw rug,
buik of zij te gaan liggen. In sommige gevallen bent u opgenomen op een
verpleegafdeling en komt u in uw bed naar de echokamer en kunt u hierin
blijven liggen.
Met een echoapparaat wordt eerst de plaats bepaald voor de punctie.
Vervolgens wordt de huid op die plek met alcohol ontsmet. De punctie
gebeurt met een dunne naald. U voelt een prik. Omdat de verdovingsprik
vaak meer pijn doet dan de punctie zelf, wordt de punctieplaats niet
verdoofd.
De radioloog brengt de naald met behulp van echografie op de precieze
plek in. De assistent trekt de spuit, aan de naald, vacuüm en haalt
de weefselcellen of het vocht uit het lichaam. Het is belangrijk dat er
voldoende materiaal wordt verzameld. Daarom wordt er soms meerdere

keren geprikt. De plaats van de punctie wordt afgedrukt om de kans
op een nabloeding of blauwe plek te verkleinen. Daarna wordt de plek
afgeplakt met een pleister. Na het onderzoek kunt u naar huis of, als u bent
opgenomen, wordt u terug naar de afdeling gebracht.
Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Complicaties
Bij hevige pijn of koorts (hoger dan 38,5°C) neemt u direct contact op met
de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Buiten kantooruren
kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

De uitslag
Het afgenomen materiaal wordt in het laboratorium onderzocht. De
uitslag wordt doorgegeven aan de arts die voor u het onderzoek heeft
aangevraagd. De arts bespreekt de uitslag met u.

Vragen
Als u vragen heeft over het onderzoek, kunt u bellen naar de afdeling
Radiologie via telefoonnummer 088 979 46 00. De afdeling is bereikbaar
van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Ook voor, tijdens of
na het onderzoek kunt u uw vragen stellen.
Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u ook bellen met de
Spoedeisende Hulp:
HMC Bronovo: 		
088 979 44 45
HMC Westeinde:
088 979 23 80

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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