
PUNCTIE VAN DE BUIK 
Radiologie
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U hebt een afspraak op

 dag  om  uur 
voor een punctie van de buik. Als u wordt opgenomen, krijgt u van de afdeling 
Opname het tijdstip waarop u zich moet melden bij de balie van TVO (Tielse 
Vrijwilligers Organisatie). De balie van TVO bevindt zich in de centrale hal van 
het ziekenhuis. 

In deze folder leest u over het onderzoek en hoe u zich hierop kunt voorberei-
den. De informatie is algemeen. Het is mogelijk dat uw onderzoek iets anders 
verloopt. Lees deze folder goed door.

WAT IS EEN PUNCTIE VAN DE BUIK? 
Bij een punctie van de buik wordt een klein stukje weefsel uit een orgaan 
weggenomen (weefselhapje). Bijvoorbeeld uit de lever, nier of alvleesklier. Dit 
gebeurt met een speciale naald. Het weefselhapje wordt in een laboratorium 
onderzocht. 

VOORBEREIDING
• Vanaf vier uur voor het onderzoek moet u nuchter blijven. U mag dan niet 

eten, drinken en roken. 
• Voor het onderzoek wordt u opgenomen op een verpleegafdeling. 
• Zo nodig wordt er bloed bij u afgenomen om de stollingswaarden  

te controleren. 
• Uw bloeddruk en hartslag worden gemeten. 
• Voor het onderzoek wordt een infuus ingebracht.  

Dit gebeurt op de verpleegafdeling of op de afdeling Radiologie. 
• Op de verpleegafdeling krijgt u een operatiejasje.

AANVULLENDE INFORMATIE VOOR EEN PUNCTIE VAN DE NIER 
Krijgt u een nierpunctie? Het is dan belangrijk dat uw bloeddruk tijdens het 
onderzoek niet te hoog is, want bij een bloeddruk boven de 160/100 mmHg 
heeft u meer kans op een bloeding. Daarom moeten beide waarden van uw 
bloeddruk lager zijn. Om hiervoor te zorgen worden de volgende maatregelen 
getroffen:
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• Uw bloeddruk werd al gemeten toen het onderzoek werd aangevraagd door 
uw behandelend arts. 

• Op de dag van het onderzoek kunt u zich melden op de dagbehandeling. 
Direct bij binnenkomst wordt uw bloeddruk opnieuw gemeten. 

• Bij een bloeddruk onder de 160/100 gaat het onderzoek gewoon door.
• Bij een bloeddruk boven de 160/100 wordt met medicijnen geprobeerd uw 

bloeddruk te verlagen. 

HET ONDERZOEK 
Om de juiste plaats van de punctie te kunnen bepalen, wordt een echo of een 
CT-scan gemaakt. Een radioloog (arts) voert het onderzoek uit, samen met een 
of twee medewerkers van de afdeling Radiologie. U wordt in bed vanuit de 
verpleegafdeling naar de afdeling Radiologie gebracht. 

 ECHO
De punctie wordt in bed gedaan. De radioloog (arts) maakt beelden van uw 
buik met behulp van gel en een tastapparaatje. Bij een echo wordt gebruik-
gemaakt van geluidsgolven. De geluidsgolven kunt u niet horen. Een echo is 
volkomen veilig en pijnloos. 

 CT-SCAN 
In de onderzoeksruimte gaat u op een smalle tafel liggen. Deze tafel schuift 
tijdens het onderzoek langzaam heen en weer door de ronde opening van de 
CT-scanner. Een gedeelte van uw lichaam bevindt zich dus in de opening. U ligt 
zeker niet opgesloten. Het toestel maakt een zoemend geluid.

CT-scanner Echotoestel



PATIËNTENVOORLICHTING  Ziekenhuis Rivierenland  4

DE PUNCTIE 
Als de punctieplaats is bepaald, wordt de huid op de plaats van de punctie 
verdoofd. Dit prikje kan wat vervelend en soms koud of branderig aanvoelen. 
Nadat de verdoving is ingewerkt, maakt de radioloog een klein sneetje in de 
huid. De punctienaald kan dan gemakkelijker worden ingebracht.
Dit kan een vervelend gevoel geven. De radioloog geeft u tijdens de punctie 
aanwijzingen voor uw ademhaling. Soms moet u de adem inhouden en soms 
moet u juist uitademen en de adem stilhouden. U hoort een luide klik op het 
moment van het nemen van een stukje weefsel (weefselhapje). Soms neemt 
de radioloog meerdere weefselhapjes. Na het onderzoek wordt het wondje 
schoongemaakt en krijgt u een pleister. Het onderzoek duurt ongeveer 30 
minuten.

NA HET ONDERZOEK
• U moet twee uur in bed blijven liggen. U mag nog niets eten of drinken. Dit 

is in verband met een mogelijke nabloeding. De arts kan u vragen om op uw 
rechterzij te gaan liggen. 

• Na twee uur mag u langzaam beginnen met bewegen, een uur lang. 
• Als alles goed gaat, mag u beginnen met drinken. Zijn er geen problemen 

met het drinken, dan kunt u ook beginnen met eten. 
• Als de verdoving is uitgewerkt, kunt u wat pijn krijgen. Dit is normaal. In 

overleg met uw arts kunt u een pijnstiller krijgen. 
• Worden de klachten erger of worden ze niet minder? Meld dit aan het ver-

plegend personeel of uw arts. 
• Na een punctie van de nier kan uw urine bloederig zijn. Als de hoeveelheid 

bloed in uw urine toeneemt, meld dit dan aan het verplegend personeel of 
arts. 

• Op de verpleegafdeling wordt regelmatig uw bloeddruk gemeten.
• Als u niet voor verdere behandeling bent opgenomen en er zijn geen  

problemen, kunt u drie uur na het onderzoek naar huis.
 

GOED OM TE WETEN
Beweging 

• U mag op de dag van het onderzoek niet tillen.  
De volgende dag mag u weer alles doen.

• U mag op de dag van het onderzoek niet actief deelnemen aan het verkeer. 



PATIËNTENVOORLICHTING  Ziekenhuis Rivierenland  5

Medicijnen 
• Gebruikt u bloedverdunners? Bespreek dit dan met uw behandelend arts. 

De arts vertelt u wanneer u met de bloedverdunners moet stoppen en wan-
neer u het weer mag innemen. 

• Gebruikt u medicijnen voor uw bloeddruk? Neem deze tabletten gewoon in 
volgens voorschrift van uw arts en neem de medicijnen mee op de dag van 
het onderzoek. 

• Gebruikt u ook andere medicijnen? U kunt u deze gewoon blijven gebruiken. 
Ook op de dag van het onderzoek zelf. 

Mensen met diabetes (suikerziekte)
• Moet u nuchter zijn voor het onderzoek en gebruikt u insuline of andere 

medicijnen voor uw diabetes? Dan kan het nodig zijn om de dosis te verla-
gen. Overleg dit met uw behandelend arts of diabetesverpleegkundige.

 
Zwanger of zwangerschapswens

• Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor een ongeboren kind. Als u zwanger 
bent of zou kunnen zijn, overleg dan met uw behandelend arts of het CT-on-
derzoek uitgesteld kan worden. 

• Heeft u een zwangerschapswens? Dan kan het CT-onderzoek het beste 
plaatsvinden in de week na de eerste dag van de menstruatie  
(ongesteldheid). 

• De geluidsgolven bij een echografie zijn onschadelijk. U kunt gerust een 
echo laten maken als u zwanger bent. 

• Geeft u borstvoeding? Dat is geen probleem. U kunt gewoon doorgaan met 
het geven van borstvoeding. 

Pijn 
De pijn wordt erger of wordt niet minder? Neem contact op met de zieken-
huisafdeling of met uw huisarts.

Vervoer
Het is prettig als een familielid of kennis u ophaalt, want u mag zelf niet auto-
rijden of actief deelnemen aan het verkeer.
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De uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u via de arts die het onderzoek heeft aan-
gevraagd.

AFSPRAAK VERZETTEN
Het kan gebeuren dat u een afspraak moet verzetten. Geef dit alstublieft zo 
snel mogelijk aan ons door. We maken dan een nieuwe afspraak en kunnen de 
vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt.

OPNAME 
 0344-674330 

van maandag tot en met vrijdag van ‘s ochtends 09.00-11.30 uur.
 
VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De me-
dewerkers van de afdeling Radiologie geven u graag meer informatie. 

RADIOLOGIE
 0344-674233 

van maandag tot en met vrijdag van 
‘s ochtends 8:30-12:00 uur en ‘s middags van 13:00-16:30 uur.
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AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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