Medische
Beeldvorming

INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

Waarom dit onderzoek?
Dit onderzoek dient om met behulp van de
CT-scan het letsel in beeld te brengen.
Vervolgens zal de radioloog een klein stukje
weefsel (biopt) met een dunne naald uit de
afwijking wegnemen. Dit kleine stukje
weefsel
wordt
onderzocht
in
het
laboratorium.

CT punctie

6 uur nuchter!
Geen
bloedverdunners!
Enkel op campus
Aalst!

Voorbereiding
§

Indien u bloedverdunners neemt, wordt in overleg met uw arts
besloten wanneer u deze moet stoppen. Dit om eventuele bloedingen
te voorkomen.

§

Het is belangrijk dat u 6 uur voor het onderzoek nuchter blijft. Een
licht ontbijt ’s morgens is toegestaan.

Onderzoek
Belangrijk!

§

Afhankelijk van het te onderzoeken gebied ligt u op de buik, rug of in
zijligging.

§

Het is belangrijk dat u gedurende ongeveer een 30 minuten goed stil
blijft liggen.

Het onderzoek begint met de plaatsbepaling van het letsel. De radioloog
zal dan precies bepalen op welke plek hij de punctie moet uitvoeren.
Nadat de punctieplaats verdoofd is, brengt de radioloog een dunne naald
in op de plek van het letsel. Onder CT-controle schuift de radioloog de
punt van de naald op tot deze precies in het letsel zit. Hierna wordt een
zeer klein stukje weefsel (biopt) afgenomen. Als er voldoende weefsel is
afgenomen dan is het onderzoek afgelopen.
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Nazorg
Na afloop gaat u terug naar het dagziekenhuis als nazorg. U moet dan
nog enkele uren blijven liggen.
Bij een punctie van de longen kan er na enkele uren nog een
controlefoto van de longen gemaakt worden.

Resultaat
U ontvangt niet onmiddellijk het verslag van het onderzoek. Uw
behandelende arts ontvangt het resultaat, hetzij elektronisch, hetzij via
de post, na 3 werkdagen.
Het is aan de behandelende arts om u het resultaat van het onderzoek
mee te delen.
U kunt ook zelf na 7 werkdagen uw verslag opvragen via de website
https://www.nexuzhealth.be van de overheid. Meer inlichtingen
hierover kan u inwinnen op het secretariaat van de dienst Medische
Beeldvorming (X+0).

Annulering
Gelieve 24 uur voor het onderzoek te verwittigen als u niet aanwezig
kan zijn op uw afspraak. Hiermee geven we een andere patiënt de kans
om sneller geholpen te worden.
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Contactgegevens
Dienst Medische Beeldvorming
Campus Aalst
Moorselbaan 164 - 9300 Aalst
Tel: 053 72 42 53
Fax: 053 72 41 23
mbv.aalst@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van
algemene aard en is bedoeld om u een
globaal beeld te geven van de zorg en
voorlichting die u kunt verwachten. In
iedere situatie, en dus ook de uwe,
kunnen andere adviezen of procedures
van toepassing zijn. Deze brochure
vervangt dus niet de informatie die u
van uw behandelend arts reeds kreeg
en die rekening houdt met uw
specifieke toestand. Zijn er na het lezen
van deze brochure nog vragen schrijf
deze eventueel op en bespreek ze in
ieder geval met uw behandelend arts.
Versie 03/06/2021
Goedgekeurd door dokter P. Aerts
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