Radiologie

Biopt of punctie 3D-CT
Uw behandelend specialist heeft u voor het afnemen van een biopt/punctie verwezen
naar de afdeling radiologie.
Voor deze behandeling wordt u opgenomen op een verpleegafdeling in het ziekenhuis.
De opnameduur is vooraf met u besproken. De behandeling vindt plaats op de OK.
Op de dag van opname meldt u zich bij de gastenservice, receptie hoofdingang locatie
Almelo.
Zwangerschap
Röntgenstralen kunnen gevaarlijk zijn voor
het ongeboren kind. Als u zwanger bent, of
denkt te zijn, moet u dit voor de behandeling
melden.
Overgevoeligheden
Heeft u last van astma, hooikoorts of
bronchitis, of bent u overgevoelig voor
medicijnen, jodiumhoudende contrastvloeistof
of andere stoffen, wilt u dit dan melden voor
de behandeling. Uw behandelend specialist
heeft daar al met u over gesproken.

Dieet

Tot een ½ uur voor het melden bij de receptie
mag u nog een licht ontbijt gebruiken:
 1 snee brood of 2 beschuiten met
beleg.
 1 kop thee, koffie.
Daarna mag u niet meer eten, drinken of
roken.









Medicijnen

Gebruikt u medicijnen? Dan graag aandacht
voor onderstaande. Heeft uw behandelend
specialist u andere voorschriften gegeven,
dan is het van belang dat u zich aan deze
voorschriften houdt.
 Als u Plavix/Grepid (clopidogrel)
gebruikt kan u deze blijven
doorslikken.
 Als u Brilique (ticagrelor) gebruikt
kan u deze blijven doorslikken.
 Als u Ascal of Aspirine
(acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium)







gebruikt kan u deze blijven
doorslikken.
Als u Plavix/Grepid (clopidogrel) in
combinatie met Ascal of Aspirine
(acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium)
gebruikt dient u 5 dagen voor de
behandeling te stoppen met
Plavix/Grepid.
Als u Brilique (ticagrelor) in
combinatie met Ascal of Aspirine
(acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium)
gebruikt dient u 5 dagen voor de
behandeling te stoppen met Brilique
(ticagrelor).
Als u Sintrom (acenocoumarol)
gebruikt, dient u hier 3 dagen voor de
behandeling mee te stoppen.
Als u Marcoumar (fenprocoumon)
gebruikt, dient u hier 7 dagen voor de
behandeling mee te stoppen.
Als u Pradaxa (dabigatran) gebruikt,
dient u hier 48 uur voor de
behandeling mee te stoppen. Dit in
overleg met uw behandelend
specialist.
Als u Xarelto (rivaroxaban) gebruikt
dient u hier 48 uur voor de
behandeling mee te stoppen. Dit in
overleg met uw behandelend
specialist.
Als u Eliquis (apixaban) gebruikt dient
u hier 48 uur voor de behandeling mee
te stoppen. Dit in overleg met uw
behandelend specialist.
Als u Lixiana (edoxaban) gebruikt
dient u hier 48 uur voor de
behandeling mee te stoppen. Dit in
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Belangrijk om te weten
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Alle andere voorgeschreven medicijnen moet
u blijven innemen, tenzij anders
voorgeschreven.
Bij gebruik van Sintrom, Marcoumar wordt
bij uw opname bloed afgenomen.
Heeft u vragen over de medicijnen die u
gebruikt dan kunt u altijd contact
opnemen met uw behandelend specialist.

Kleding

Aangezien de behandeling plaatsvindt op de
OK, is het niet toegestaan om tijdens de
behandeling een eigen pyjama te dragen. Van
de verpleegkundige krijgt u bij uw opname
een operatiejasje aan.
Mocht u snel last van koude voeten hebben,
kunt u sokken meebrengen.
Aangezien uw zuurstofgehalte in het bloed
tijdens de behandeling wordt gecontroleerd,
vragen wij u nagellak/ kunstnagels van 1
hand te verwijderen.
Sieraden kunt u het beste thuis laten.

Verloop van de behandeling

U wordt behandeld door een
interventieradioloog geassisteerd door
interventielaboranten.
Het streven is u anderhalf uur na opname te
behandelen, echter kan het tijdstip uitlopen in
verband met spoed patiënten.
U wordt in een bed naar de OK gebracht.
Gedurende het verblijf op de OK wordt u
meerdere keren vragen gesteld, dit in
verband met de veiligheidscontrole.
U kunt op onze website meer lezen over deze
veiligheidscontrole (Patiëntenfolders van ZGT/
Time-Out Procedure).
In de ontvangstruimte van de OK wordt in uw
arm een infuusnaaldje ingebracht. Daarna
neemt een interventielaborant u mee naar de
interventiekamer. Tijdens de behandeling
bewaakt de interventielaborant uw bloeddruk
en het zuurstofgehalte in het bloed.

Met behulp van 3D-CT technologie zal de
interventieradioloog de plek waarvan het
weefsel nader onderzocht moet worden in
beeld brengen. Het toestel draait daarbij om
u heen. Belangrijk is dat u tijdens de
behandeling stil blijft liggen. De aanprikplaats
en het dieper gelegen weefsel wordt
plaatselijk verdoofd. Hoewel u lokaal verdoofd
bent kunnen wij niet uitsluiten dat het
aanprikken pijnlijk kan zijn.
Om infecties te voorkomen is steriel werken
erg belangrijk. Uw huid ter plaatse van de
aanprikplaats wordt ontsmet en u krijgt een
steriel laken over uw borst, buik en benen.
Met behulp van een dunne naald wordt het
weefsel aangeprikt en wordt een biopt
genomen. Het stukje weefsel wordt voor
nader onderzoek naar het laboratorium
opgestuurd. Soms is het nodig meerdere
stukjes weefsel weg te halen. Na de
behandeling wordt de aanprikplaats met een
pleister afgedekt.

Duur

De duur van de behandeling is moeilijk te
voorspellen maar doorgaans duurt het 30 tot
60 minuten.

Na afloop van de behandeling

Na de behandeling gaat u naar de
uitslaapkamer en vervolgens naar de
verpleegafdeling.
Als u op de verpleegafdeling bent kunt u, in
overleg met de zaalarts, weer eten en
drinken. Meestal wordt 2 uur bedrust
geadviseerd, daarna kun u weer mobiliseren.
De zaalarts zal de uitslag van het onderzoek
met u bespreken.
Indien u antistollingsmedicatie gebruikt zal de
zaalarts beslissen wanneer u kunt herstarten
met uw antistollingsmedicatie.
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overleg met uw behandelend
specialist.
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Uitslag

U ontvangt de uitslag van de behandeling op
de vervolgafspraak. De vervolgafspraak wordt
of is geregeld door uw behandelend specialist.

Weer naar huis

Probeer na het onderzoek nog een dag rustig
aan te doen, zodat het wondje goed kan
genezen. Tenzij u zeer zwaar lichamelijk werk
doet kunt u de volgende dag weer gaan
werken. De pleister mag u de volgende dag
zelf verwijderen.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog
vragen hebben, stel deze gerust. Wij willen ze
graag voor u beantwoorden.
Op werkdagen zijn wij tussen 08.00 en 16.30
uur telefonisch bereikbaar via secretariaat
radiologie, telefoonnummer 088 708 37 00.

Complicaties

Geen enkel ‘invasief’ onderzoek (onderzoek
waarbij de huid of slijmvliezen worden
gepasseerd) is zonder risico’s.
 Het nemen van biopten/ puncties
kunnen leiden tot een bloeding. Over
het algemeen stopt deze vanzelf; zeer
zelden zal een operatie volgen.
 Het is mogelijk dat bij het aanprikken
van het te onderzoeken weefsel de
naald door een darmlis gaat. Deze
complicatie vereist soms een
operatieve correctie. Deze complicatie
komt zelden voor.
 Bloeduitstorting ter plaatse van de
aanprikplaats. Hoewel een
bloeduitstorting/blauwe plek ter
plaatse van de aanprikplaats hinderlijk
kan zijn, vereist deze complicatie
zelden een operatieve correctie/
ingreep.

Neem contact op indien

 U koorts krijgt (38,5°C of hoger).
 Toename van pijn.
 Aanprikplaats rood of dikker wordt.
Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen
met het secretariaat van uw behandelend
specialist.
Buiten kantoortijden kunt u (bij deze klachten
of andere klachten die niet kunnen wachten
tot de volgende werkdag) contact opnemen
met de afdeling spoedeisende hulp,
telefoonnummer 088 708 78 78.
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