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Radiologie
Punctie van de longen  

en /of borstkas 
U hebt een afspraak op

 dag  om  uur 
voor een punctie van de longen.

Indien u wordt opgenomen, krijgt u van een medewerker van de 
afdeling Opname het tijdstip, waarop u zich moet melden bij de TVO 
balie. (TVO = Tielse Vrijwilligers Organisatie).

Lees deze folder in zijn geheel door
Deze folder informeert u over de inhoud van het onderzoek, welke 
voorbereidingen nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen 
en de nazorg van het onderzoek. Het is goed te weten dat de 
informatie in deze folder algemeen van aard is, uw situatie kan anders 
zijn.

Het onderzoek
Een punctie van de longen en/of borstkas is een onderzoek waarbij 
met een speciale naald wat weefsel uit de longen en/of borstkas 
wordt weggenomen. Om de juiste plaats te kunnen bepalen, 
wordt gebruik gemaakt van echografie of CT. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door een radioloog en deze wordt geassisteerd door één 
of twee medewerkers van de afdeling Radiologie. Het onderzoek 
vindt plaats op de afdeling Radiologie. 

U wordt met bed van de verpleegafdeling naar de afdeling Radiologie 
gebracht. U draagt een operatiejasje. Om de plaats van de punctie 
precies te kunnen bepalen wordt echografie of CT gebruikt.

  Echo: De punctie wordt in bed gedaan. Met behulp van een 
natte gel en een tastapparaatje (transducer) maakt de radioloog 
beelden van uw borstkas en/of longen. Hierbij wordt gebruik 



gemaakt van geluidsgolven (niet hoorbaar) die uitgezonden 
worden en waarvan de echo’s weer worden opgevangen en tot 
een beeld gevormd.

  CT: In de onderzoeksruimte komt u op een smalle tafel te liggen 
die tijdens het onderzoek langzaam door de opening van de 
CT-scanner schuift. Deze ‘ring’ is ongeveer 80 cm diep en heeft 
een opening met een diameter van 75 cm. U ligt dus met een deel 
van uw lichaam in de CT-scanner, maar zeker niet opgesloten. 
 
Afhankelijk van de locatie van het te onderzoeken weefsel, 
neemt u plaats in buik- of rugligging. Het is belangrijk dat u stil 
ligt tijdens het onderzoek. De laboranten trachten met u een zo 
comfortabel mogelijke houding te vinden, zodat u deze positie 
gedurende het onderzoek goed vol kunt houden. 

  Als de punctieplaats is bepaald, wordt ter plaatse de huid 
verdoofd. Dit prikje kan wat vervelend en soms koud of branderig 
aanvoelen. Doordat alleen de huid verdoofd kan worden en 
de borstholte niet, kan de punctienaald in de diepte een wat 
vervelend gevoel geven. Het stukje weggenomen weefsel wordt 
in een laboratorium onderzocht. Tijdens de punctie krijgt u van 
de radioloog aanwijzingen over uw ademhaling. Soms moet u 
inademen en soms juist uitademen. Op het moment van het 
nemen van een weefselhapje hoort u een luide klik. Soms worden 
meerdere weefselhapjes genomen. Het kan voorkomen dat u 
tijdens of na het onderzoek wat bloed ophoest. Dit is onschuldig 
van aard en gaat vanzelf over. Na het onderzoek wordt het wondje 
schoongemaakt en krijgt u hier een pleister op. Daarna wordt 
u weer teruggebracht naar de verpleegafdeling. Het onderzoek 
duurt ongeveer 30 minuten.

Voorbereiding
Voor het onderzoek wordt u opgenomen op een verpleegafdeling. 
Zo nodig wordt er bloed bij u afgenomen om de stollingswaarden 
te kunnen controleren. Op de verpleegafdeling worden ook uw 
bloeddruk en hartslag gemeten. 



Op de verpleegafdeling of op afdeling Radiologie zal voor het 
onderzoek een infuus ingebracht worden. Ongeveer 1 ½ uur nadat 
u bent opgenomen begint het onderzoek. Deze tijd is nodig om uw 
bloedwaarden te kunnen beoordelen. 
De avond voor het onderzoek vanaf 24.00 uur dient u nuchter te 
blijven. Nuchter blijven houdt in: niet eten, niet drinken, niet roken en 
geen kauwgom kauwen.

Na het onderzoek
- Na het onderzoek moet u vier uur in bed blijven liggen, in 

verband met een eventuele nabloeding of een klaplong.
- Als de verdoving is uitgewerkt, kunt u wat pijn krijgen. Dit 

is een normaal verschijnsel. Als u benauwd wordt na het 
onderzoek, moet u dit direct aan het verplegend personeel 
melden.

- Vier uur na het onderzoek wordt een controle longfoto 
gemaakt. Dit is om een klaplong uit te sluiten. Als deze foto 
geen bijzonderheden toont en er geen andere afspraken zijn, 
mag u hierna weer naar huis. Het is prettig als u zich na het 
onderzoek door iemand laat begeleiden. Het wordt afgeraden 
na het onderzoek zelf naar huis te rijden.

Aandachtspunten voor thuis
- Medicijnen: Als u bloedverdunners gebruikt, moet u dit melden 

bij uw behandelend arts. Uw medisch specialist stemt het 
door u te volgen antistolling beleid met u af. Gebruikt u naast 
antistolling ook andere medicijnen, dan kunt u deze gewoon 
blijven gebruiken, ook op de dag van het onderzoek zelf.

- Zwangerschap: In verband met röntgenstraling is het 
belangrijk om te weten of u zwanger bent. Röntgenstraling 
kan schadelijk zijn voor uw ongeboren kind. Daarom kan het 
onderzoek het beste plaatsvinden in de week na de eerste dag 
van de menstruatie (ongesteldheid). Als u zwanger bent of zou 
kunnen zijn, bespreek dit dan met uw behandelend arts.

- Kleding: Op de verpleegafdeling krijgt u een operatiejasje.



- U mag tot drie dagen na het onderzoek niets tillen. De vierde 
dag na het onderzoek mag u alles weer doen.

- Als u thuis toenemende pijnklachten of benauwdheidklachten 
krijgt, of als de pijnklachten of benauwdheidklachten niet 
 verminderen, neemt u dan contact op met de afdeling waar u 
die dag bent ontslagen of met de afdeling Spoedeisende Hulp 
van ziekenhuis Rivierenland, tel.: 0344 72 66 66.

Hebt u nog vragen?
Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u ons 
van maandag tot en met vrijdag van 08.00-17.00 uur bellen op 
onderstaand telefoonnummer.

Afdeling Radiologie
Tel. 0344 67 42 33

Bent u verhinderd?
Als u onverwacht verhinderd bent, geeft u dat a.u.b. zo snel mogelijk 
door aan de afdeling opname. Wij kunnen dan de vrijgekomen tijd 
voor een andere patiënt reserveren.
Afdeling opname is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 
09.00-11.30 uur op onderstaand telefoonnummer. 

Afdeling opname 
Tel. 0344 67 43 30

Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Pres. Kennedylaan 1
4002 WP Tiel
Postbus 6024
4000 HA Tiel
Tel. 0344 67 49 11
Fax 0344 67 44 19 
Internetsite: www.zrt.nl


