CT Punctie

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Uw arts heeft besloten om bij u een punctie te laten verrichten op de
CT scan. Het doel is om wat vocht of vast materiaal uit het lichaam te
nemen voor microbiologisch onderzoek.
In deze folder kunt u alle belangrijke informatie lezen met betrekking tot het
onderzoek.
Zwanger?
Als u zwanger bent of denkt te zijn, is het belangrijk om dit te melden vóór
het onderzoek. Röntgenstraling kan namelijk schadelijk zijn voor de
ontwikkeling van het ongeboren kind.

Overgevoeligheid/allergie
Bent u overgevoelig voor jodiumhoudende contrastmiddelen? Dan kunt u dit
melden bij uw behandelend specialist.

Voorbereiding
De afspraak krijgt u van de opname planning of van de polikliniek assistent.
Voor het onderzoek wordt u opgenomen op de dagbehandeling. U dient 6 uur
voor het onderzoek nuchter te zijn. Tot 15 minuten voor het onderzoek kunt u
nog even naar de wc.

Hoe verloopt het onderzoek
Door de patiënten vervoersdienst wordt u naar de afdeling radiologie
gebracht, daar wacht u in de wachtruimte van de CT tot de laborant u komt
halen.
Tijdens het onderzoek
De radioloog (of specialist) en laborant leggen u het verloop van het
onderzoek uit. Bij een punctie wordt een CT-scan gemaakt om de plaats van
de punctie te bepalen. Deze plaats wordt afgetekend. Daarna wordt de huid
gedesinfecteerd en de radioloog verdooft de punctieplaats. Vervolgens
neemt hij vocht of vast materiaal af. Bij vast materiaal wordt er in sommige
gevallen meerdere keren gepuncteerd. Het onderzoek duurt 30 minuten tot
60 minuten.
Het verkregen punctiemateriaal wordt voor verder onderzoek naar het
laboratorium gestuurd.
Na het onderzoek
De laborant belt de vervoersdienst die u weer terug brengt naar de afdeling.
U verblijft nog een paar uur op de dagbehandeling ter controle. Uw bloeddruk
wordt onder andere gemeten en uw pols gecontroleerd. Het is belangrijk dat
u tot 2 uur na de punctie niet eet. Afhankelijk van de plaats waar het
materiaal is weggenomen, is het mogelijk dat u nogmaals naar de afdeling
radiologie gebracht wordt om een controlefoto te laten maken. Dit is een
standaard procedure. Na een paar uur mag u weer naar huis.

De uitslag
De uitslag van de punctie hoort u van uw behandelend specialist op de
eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

Vragen
Informatie
Als u nog vragen heeft over het onderzoek, stelt u deze dan aan de CTlaborant? U kunt op werkdagen tussen 08.00 -16.30 uur bellen voor meer
informatie via (0318) 43 39 31.
Afspraken en planning
Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, verzoeken wij u dit tijdig (48 uur van
tevoren) aan ons door te geven. Dit is mogelijk op maandag t/m vrijdag
tussen 08.00 - 17.00 uur via (0318) 43 43 45.
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