
PUNCTIE MET BEHULP VAN 
EEN ECHOGRAFIE OF CT-SCAN 

Radiologie
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U hebt een afspraak op

 dag  datum om  uur 
voor een punctie met behulp van een echo of CT-scan. U kunt zich melden bij 
de balie van de afdeling Radiologie, locatie Tiel.

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?
Een punctie is een onderzoek waarbij wat weefsel of vloeistof wordt weggeno-
men. Om de juiste punctieplaats te kunnen vinden, wordt gebruikgemaakt van 
echografie of een CT-scanner. Een radioloog (de arts) voert het onderzoek uit 
met een of twee medewerkers van de afdeling Radiologie. 

HET ONDERZOEK
Als de punctieplaats is bepaald, wordt uw huid schoongemaakt met alcohol. 
De punctie kan met of zonder verdoving plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de 
plaats waar de punctie wordt gedaan. U krijgt hierover uitleg.
De radioloog neemt het stukje weefsel of vloeistof weg met een holle, dunne 
naald. Het stukje weefsel of vloeistof wordt in een laboratorium onderzocht. 
Na het onderzoek wordt het wondje schoongemaakt en krijgt u een pleister. 
Het onderzoek duurt ongeveer een kwartier.

ECHOGRAFIE
Wat is echografie?
Echografie is een techniek waarbij organen, weefsels en/of bloedvaten beke-
ken kunnen worden. Bij een echo wordt gebruikgemaakt van geluidsgolven. 
Echografie doet geen pijn en is veilig.  

Het maken van een echo
De radioloog brengt warme gel op uw huid aan met een tastapparaatje. Ver-
schillende organen, weefsels en/of bloedvaten zijn dan te zien op een beeld-
scherm. De radioloog kan zo de plaats voor de punctie bepalen. Ook is op het 
beeldscherm precies te zien waar de naald zich bevindt.
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CT-SCAN
Wat is een CT-scan?
Op een CT-scan is de binnenkant van uw buik, hals of borstkas te zien. De 
radioloog kan dan zien of er afwijkingen zijn. Een CT-scanner is een röntgen-
toestel dat veel opnamen maakt van een lichaamsdeel. Deze opnamen zijn op 
de computer te zien. De radioloog kan zo precies de plaats voor de punctie 
bepalen.

Het maken van een CT-scan
In de onderzoeksruimte gaat u op een smalle tafel liggen. Deze tafel schuift 
tijdens het onderzoek langzaam door de opening van de CT-scanner.

GOED OM TE WETEN
Makkelijke kleding
Draag op de dag van het onderzoek kleding die u gemakkelijk kunt aan- en 
uittrekken. De laborant zegt welke kledingstukken u voor het onderzoek moet 
uittrekken.

Medicijnen
• Gebruikt u een bloedverdunner? Uw behandelend arts vertelt u wanneer u 

met deze middelen moet stoppen en wanneer u ze weer kunt innemen.
• Gebruikt u naast bloedverdunners ook andere medicijnen, dan kunt u deze 

gewoon blijven innemen. Ook op de dag van het onderzoek zelf.

Zwangerschap, zwangerschapswens of borstvoeding
• 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 (ongesteld-
heid). 

• 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.
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Na het onderzoek
U mag alles weer doen zoals u gewend bent. Wel kunt u wat pijn hebben en 
een blauwe plek krijgen op de plaats van de punctie. Dit is normaal en ver-
dwijnt vanzelf weer.

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 deze afspraak moet verzetten. Geef dit alstublieft zo 
snel mogelijk aan ons door. Wij kunnen dan een nieuwe afspraak met u maken 
en de vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt.

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 08.30-12.00 uur ’s ochtends 
en 13.00-16.30 ’s middags.
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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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