CT SCAN MET PUNCTIE, DRAINAGE OF
BOTBIOPSIE
Onderstaande informatie is bedoeld voor patiënten die een punctie, drainage of
botbiopsie krijgen op de CT.

Wat is een CT-scan
Een CT-scan is een röntgenonderzoek. In een CT-scanner zit een röntgenbuis die om u
heen draait en opnames maakt terwijl u op een onderzoekstafel ligt. Met behulp van de
computer worden doorsneden van het lichaam gemaakt. Op basis van deze doorsneden
kunnen onder andere de anatomie en de ligging van de organen beoordeeld worden.
Op deze manier is het mogelijk eventueel aanwezige afwijkingen in een orgaan of
lichaamsdeel in beeld te brengen.

Belangrijke informatie vóór het onderzoek
Eventuele tijdelijke aanpassing van het antiabetica beleid (gebruik bloedverdunners)
wordt door de arts met uw besproken wordt.

Antistolling
Wanneer u antistolling gebruikt zoals Acenocoumarol, Sintrom of Marcoumar, dan
moeten die in overleg met uw specialist een aantal dagen gestopt worden.
Gebruikt u Ascal als antistolling dan kunt u dit gewoon door gebruiken.
Mocht u twijfelen dan is het raadzaam dit van te voren te bespreken met uw specialist.

Voorbereiding op afdeling
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U wordt een uur vóór aanvang van het onderzoek opgenomen op een
(dag)verpleegafdeling. Daar krijgt u een operatiejasje aan en er wordt een infuusnaaldje
geprikt. U mag vanaf één uur voor de behandeling niets meer eten en drinken. Als u
medicijnen gebruikt, mag u deze zoals gebruikelijk innemen (met uitzondering van
bovenstaande medicijnen).
Vlak vóór het onderzoek dient u nog naar het toilet te gaan. Het is erg lastig als dit
tijdens het onderzoek nodig zou zijn. Draag bij het onderzoek geen sieraden die in de weg zouden kunnen zitten
of die weg zouden kunnen raken. Laat uw sieraden daarom thuis.

Het onderzoek
De laborant helpt u in de juiste houding op de onderzoekstafel. Eerst wordt er een overzichtsfoto gemaakt. De
tafel waarop u ligt schuift nu door de “ring” van de CT-scan. Tijdens het onderzoek zal de tafel nog een aantal keer
verschuiven. Op de gemaakte scan kan de radioloog de plaats bepalen waar gepuncteerd/ gedraineerd/
gebiopteerd gaat worden. Gedurende het onderzoek staat de radioloog bij u in de kamer om u precies te
vertellen welke stappen er worden gemaakt.
U wordt plaatselijk verdoofd voordat de radioloog de punctie-/ drainage-/ biopsienaald gaat plaatsen. Tijdens het
plaatsen van de naald controleert de radioloog de positie van de naald telkens met behulp van een korte scan. Is
de juiste positie bereikt, dan wordt het biopt genomen met een speciaal daarvoor geschikt apparaat of de drain
wordt geplaatst.
Wanneer er voldoende weefsel is afgenomen of, wordt de naald verwijderd en is het onderzoek klaar. Het
weefsel wordt onderzocht in het laboratorium en de uitslag krijgt u via uw specialist. Als er een drain is geplaatst
blijft die drain een aantal dagen zitten. Het onderzoek duurt ongeveer één uur.
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In verband met uw veiligheid houden wij gedurende het gehele onderzoek contact met u via een
intercomsysteem en aan de hand van zichtbare camera’s. De opnames zullen niet worden opgeslagen.
U gaat na afloop weer terug naar de verpleegafdeling waar de nazorg wordt gedaan. In sommige gevallen is het
noodzakelijk om een controlefoto te maken van het gepuncteerde gebied. Dit gebeurt dan meestal na 2 uur.

Ontslag
Als er verder geen complicaties optreden mag u 2 uur na het onderzoek naar huis. Wij raden u aan een regeling
te treffen zodat iemand u op komt halen. Het wordt ten strengste ontraden op eigen kracht naar huis te gaan.
Als er een drain is geplaats blijft u in het ziekenhuis totdat de drain er weer uit mag.
Maakt u zich zorgen of heeft u andere problemen als gevolg van het onderzoek/de behandeling, dan kunt u bellen
met uw specialist in het ziekenhuis.
Tot één week na het onderzoek/de behandeling belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
 Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 17.00 uur) naar de polikliniek van het betreffende specialisme.
 Vraagt u buiten kantooruren (17.00 - 8.00 uur) naar de Spoedeisende Hulp.
Bij problemen meer dan een week na ontslag neemt u eerst contact op met uw huisarts of met de
Huisartsenpost, tenzij anders is afgesproken met de specialist.

Vragen
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, zal uw behandelend arts of verpleegkundige deze graag
beantwoorden. Heeft u klachten en/of suggesties, maak dit dan zo mogelijk kenbaar aan de medewerkers van de
afdeling.

Informatie
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u contact op nemen met één van de medewerkers
van radiologie via het centrale nummer van het Meander Medisch Centrum: 033-8505050.
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