Punctie in de buik onder echogeleide

In overleg met uw behandelend arts is er voor u een punctie in de buik afgesproken (van de
lever, nier of een massa in de buik). Dit onderzoek met behulp van een echo vindt plaats op
de afdeling radiologie. Onder plaatselijke verdoving wordt een klein stukje weefsel of vocht
weggehaald voor onderzoek in het laboratorium.
In deze folder wordt uitgelegd hoe het onderzoek meestal verloopt. Het kan zijn dat het
onderzoek iets anders verloopt, omdat het dan beter aansluit bij uw situatie.

Gebruikt u medicijnen?
 Het is belangrijk dat u altijd aan uw behandelend arts doorgeeft dat u bloedverdunners
gebruikt. Het is soms nodig om met bloedverdunnende medicijnen te stoppen.
 U hoort van uw behandelend arts wanneer en voor hoelang u met bepaalde medicijnen
moet stoppen.
 Heeft u suikerziekte overleg dan met uw behandelend arts over de dosering op de dag van
het onderzoek omdat u een tijd nuchter moet blijven.
 Slikt u andere medicijnen, dan kunt u deze gewoon innemen.

Vóór het onderzoek
 Vanaf 4 uur voor het onderzoek mag u niks meer eten en drinken, tot 2 uur voor het
onderzoek kunt u nog wel heldere dranken innemen.
 U wordt voor dit onderzoek opgenomen in het ziekenhuis.
 U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij Meldpunt 3C Dagkliniek.
 Op de verpleegafdeling wordt, als het nodig is, bloed geprikt om te kijken of de
bloedstolling goed is.
 U krijgt ook een infuusnaald in uw onderarm.
 Het is raadzaam vlak voor het onderzoek nog even naar het toilet te gaan, want na de
ingreep moet u enkele uren in bed blijven liggen.

Hoe verloopt het onderzoek





U wordt in een bed naar de echokamer van de afdeling radiologie gebracht.
U blijft tijdens het onderzoek in uw bed liggen.
De radiologisch assistent legt u uit wat er gaat gebeuren.
Het kan zijn dat u op uw buik moet liggen, dit hangt af van de plaats waar geprikt moet
worden.
 De radioloog maakt eerst enkele afbeeldingen met echo om het juiste gebied te bepalen.
 Voor de punctie wordt de huid schoongemaakt en verdoofd. Ondanks de verdoving kan het
onderzoek pijnlijk zijn. Het is niet mogelijk om heel diep te verdoven. Vrijwel alle patiënten
geven aan dat de pijn goed te houden is.
 Vaak wordt gevraagd om de adem even vast te houden.
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 De radioloog haalt met een speciale naald een klein stukje weefsel of vocht uit het te
onderzoeken gebied.
 De radiologisch assistent zal de prikplek verzorgen en verbinden.
Het totale onderzoek duurt ongeveer 40 minuten.
Het stukje weefsel of vocht wordt naar het laboratorium gebracht voor verder onderzoek.

Wat gebeurt er na het onderzoek?
Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling en moet u 4 uur rustig in
bed blijven liggen.
Uw bloeddruk, hartslag en de punctieplaats worden regelmatig gecontroleerd.
U kunt na 1 uur weer eten en drinken. Vooral na een nierbiopt is het belangrijk om veel te
drinken.
Als u pijn heeft, kunt u om een pijnstiller (paracetamol) vragen.
Wanneer u speciaal voor dit onderzoek wordt opgenomen dan kunt u, als alles goed verloopt,
na de voorgeschreven rustperiode weer naar huis. Het kan zijn dat u een nachtje moet
blijven. Uw behandelend arts bepaalt wanneer u weer naar huis mag.
Doet u het thuis nog 2 dagen rustig aan, bedrust is niet noodzakelijk. De eerste week na dit
onderzoek mag u nog geen zware dingen tillen of sporten.
Als u gestopt bent met bloedverdunnende medicijnen dan kunt u, in overleg met uw
behandelend arts, weer beginnen met het innemen ervan. Zie kopje ‘Gebruikt u medicijnen?’

Lichamelijke klachten na het onderzoek
 U kunt pijn hebben tijdens en na de ingreep.
 Na de ingreep kunt u pijn krijgen aan de rechterschouder, dit is normaal. U kunt hiervoor
een pijnstiller (paracetamol) vragen.
 Er is een kleine kans op een bloeding vanuit de punctieplaats.
 Na een nierpunctie kunt u in de loop van de dag wat bloed plassen. Een klein beetje bloed is
normaal.

Belangrijk
Na alle puncties geldt:
Neem contact op met de verpleging of met de polikliniek van uw behandelend arts als u
ernstige klachten krijgt waarvan u denkt dat deze met de punctie te maken kunnen hebben.
Het telefoonnummer van uw polikliniek vindt u op uw afsprakenkaart of op internet.
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’s Avonds en in het weekend belt u met de spoedeisende hulp van CWZ, telefoonnummer
024 365 83 22. Vertel dat u een punctie de afdeling radiologie heeft gehad. De eerste hulp
arts overlegt met de dienstdoende arts van het behandelend specialisme.
Neem direct contact op bij:
 ernstige pijn;
 pijn bij het ademhalen;
 benauwd krijgen;
 duizelig worden;
 ernstige hematurie (= bloed plassen);
 ontstaan van een bloeding of grote bloeduitstorting bij de punctieplaats;
 helemaal niet goed voelen;
 ernstige ongerustheid.

Waar krijgt u de uitslag?
Uw behandelend arts maakt een afspraak met u voor de uitslag van het onderzoek.

Vragen
 Als u verwacht dat het onderzoek problemen geeft, neem dan vooraf telefonisch contact op
met de afdeling radiologie.
 Als u nog vragen heeft over het onderzoek, stel deze dan gerust aan de verpleegkundige of
aan de radiologisch assistent. Zij geven u graag antwoord.
 Met vragen over bloedverdunnende medicijnen kunt u terecht bij uw behandelend arts of
anesthesioloog.

Bericht van verhindering
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk de afdeling radiologie,
telefoonnummer 024 365 74 31. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Afspraak punctie op afdeling radiologie (B50)
Uw afspraaktijd is:
…………………………………………………… dag ……………………………………………………
om …………………………………………………… uur.
U meldt zich bij Meldpunt 3C.
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Adres en telefoonnummer
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Afdeling radiologie (B50) Melden bij Meldpunt 3B
Telefoon algemeen (024) 365 74 31
Spoedeisende hulp (B54)
Telefoon (024) 365 83 22
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Website: www.radiologie.cwz.nl

