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Uw gezondheid  

Onze grootste zorg 

 

Patiëntenbrochure 

 

 

 

 

Contacteer ons  

051.33.40.81 

medbeeld@sjki.be  

 

Locatie  

Straat 47 

 

Openingsuren  

Maandag– donderdag :  

 7.45  - 12.30 u. & 13.30 - 19 u.  

vrijdag :  

 7.45 - 12.30 u. &13.30- 18 u.  

Zaterdag:  

 8 - 12 u. 
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CT geleide punctie 

 

 

 

 

 

 

 

Meent u vooraf nog onvoldoende geïnfor-
meerd te zijn of ondervindt u na de procedure                           
aanhoudende klachten, dan neemt u best con-
tact met de radioloog via ons secretariaat op 
het nummer 051/33.40.81 of met uw behan-
delend geneesheer of huisarts.  

 



Samenwerken Informatie Toegankelijke zorg Kwaliteitsvolle en veilige zorg 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Geachte patiënt,  

Uw arts heeft voor u een CT geleide punctie aange-
vraagd op de dienst radiologie.  Deze folder infor-
meert u over de voorbereiding, het verloop en de 
nazorg met betrekking tot dit onderzoek. 

 

Voorbereiding 

 Voor bepaalde CT geleide puncties zal de 
arts u vragen te stoppen met de inname van 
bloed verdunnende medicijnen.  Verder is er 
voor dit onderzoek geen 
voorbereiding noodzakelijk. 

 Op de dag van het onderzoek wordt voor u 
een dagopname geregeld.  Er wordt nog 
eens uitgelegd wat er zal gebeuren  en u 
wordt ook verzocht de toestemmingsverkla-
ring te ondertekenen. 

 Kort voor aanvang van het onderzoek kleedt 
u zich uit en trekt een operatieschortje aan 
en wordt u in een bed naar de dienst radio-
logie gebracht. 

 

 

 

 

 

 

Procedure 

 

De verpleegkundige helpt u plaats te nemen op de  
CT onderzoekstafel en helpt u zo comfortabel mo-
gelijk te installeren.  Afhankelijk van de punctielo-
catie neemt u plaats in buik- of ruglig.   Belangrijk is 
dat u de ademhalingsinstructies goed opvolgt en 
zeer goed stil blijft liggen. 

Vervolgens wordt een scan gemaakt ter bepaling 
van de precieze locatie van het letseltje. 

Daarna wordt de punctieplaats gedesinfecteerd en 
lokaal verdoofd waarna met een naald een beetje 
vocht of weefsel wordt opgezogen.   De verdoving 
zorgt ervoor dat u tijdens deze procedure geen pijn 
ervaart.   

Het vocht of weefsel dat wordt opgezogen gaat 
voor onderzoek naar het laboratorium.   

Op het einde van het onderzoek gebeurt nog een 
controlescan om te zien of de biopsie goed uitge-
voerd is. 

De ganse procedure duurt ongeveer 30 minuten. 

 

 

 

 

Nazorg 

De punctieplaats wordt steriel afgeplakt en meest-
al heeft u na de procedure nog een 3-tal uren ver-
plichte bedrust wanneer u terug in het dagzieken-
huis bent.     

Soms wordt bij thoraxpuncties nog een controle 
röntgenopname gemaakt van de longen ter uit-
sluiting van een kleine pneumothorax.  Andere 
complicaties dan een lokaal haematoom zijn nooit 
volledig uit te sluiten, maar uiterst zeldzaam. 

 

Het resultaat 

Het resultaat van het onderzoek krijgt u zo snel 
mogelijk van uw behandelende arts.   Reken toch 
op een 3 tal werkdagen alvorens het resultaat ge-
kend is. 

 

Kostprijs  

De factuur van dit onderzoek wordt u later                     
toegestuurd en bestaat uit de CT scan en verdo-
ving.  Samen bedraagt dit ongeveer 80 euro, maar 
wordt grotendeels terugbetaald door uw mutuali-
teit.   

 

Patiëntenbrochure 


