U heeft zojuist gehoord dat er bij u een punctie of biopsie verricht moet worden. Waarschijnlijk
is u al het een en ander verteld over hoe dat gaat. In deze folder staat alle informatie nog een
keer op een rij. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, belt u dan gerust naar de afdeling
Radiologie.
Wat is een punctie/ biopsie?
Bij een punctie wordt celmateriaal opgezogen met behulp van een dun naaldje. Bij een
biopsie wordt een stukje weefsel weggenomen met een zogenaamde biopsienaald.
Voorbereiding
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt dient u deze in overleg met de aanvragende
arts te stoppen. Er wordt dan ook ruim voor de punctie of het biopt bloed geprikt om te
controleren hoe de stolling van het bloed is.
Soms moet u voor het nemen van het biopt nuchter zijn. Als de bioptie ’s morgens plaatsvindt, mag u na 00.00 uur ’s avonds niet meer eten of drinken. Vindt het onderzoek
’s middags plaats, dan mag u ’s morgens niets meer eten of drinken.
U hoeft niet nuchter te zijn als u voor een punctie/bioptie van de nier of een zeer oppervlakkig gelegen afwijking komt. De afdeling waar u wordt/bent opgenomen zal u hier uitgebreid
over informeren.
Het onderzoek
Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van echografie (geluidsgolven) om het gebied
goed te kunnen bepalen. De huid wordt gedesinfecteerd (schoongemaakt) en de punctieplaats wordt plaatselijk verdoofd.

Punctie of biopsie via echografie

De arts van de röntgenafdeling (radioloog) plaatst de echokop op de huid en plaatst eerst een
geleidenaald door de huid. Vervolgens wordt (een stukje) weefsel met een speciale biopsie of
punctienaald weggenomen. Soms vraagt de radioloog u de adem even in te houden. Meestal
wordt naar het laboratorium gebracht voor verder onderzoek. Het onderzoek duurt ongeveer
30 minuten.
Na het onderzoek
Na een punctie of biopt wordt één uur bedrust geadviseerd. U mag na het onderzoek, in
overleg met de zaalarts, weer gewoon eten en drinken.
Mogelijke risico’s
Bij iedere punctie bestaat een kleine kans op een bloeding, die is meestal echter zo gering dat
u daar weinig tot geen last van heeft. Bij eventuele klachten en/of pijn thuis kunt u tijdens
kantooruren contact opnemen met de afdeling Radiologie, telefoonnummer (010) 704 20 06,
waar u doorverbonden wordt met de physician assistent van de unit interventie.
Buiten kantooruren kunt u bellen naar het centrale telefoonnummer van het Erasmus MC:

www.erasmusmc.nl

5803875
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(010) 704 0 704 (vraagt u naar de dienstdoende radioloog, zoemer 35548).

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend

wordt er meerdere malen gepuncteerd om voldoende materiaal te krijgen. Het materiaal

