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Echopunctie 
  
Binnenkort komt u naar de afdeling radiologie voor een echografie. Dit is een 
onderzoek waarbij door middel van geluidsgolven een beeld wordt gevormd van dat 
gedeelte van het lichaam dat onderzocht moet worden. Door middel van een punctie 
(een prik) wordt er een stukje weefsel uit het te onderzoeken gedeelte van het 
lichaam genomen. Soms moet u voor dit onderzoek opgenomen worden. Indien dit 
nodig mocht zijn, dan wordt u door de afdeling opname gebeld. 
 
Gebruikt u bloedverdunners? Wilt u dit 
dan doorgeven? Uw behandelend specialist 
vertelt u of u tijdelijk moet stoppen met uw 
medicijnen. 
Overleg met uw specialist of u moet 
bloedprikken, als dit het geval is moet u een 
afspraak maken bij Medlon (laboratorium). 
Er wordt bloedonderzoek verricht voor de 
stollingsstatus. Hiervoor mag u bij Medlon op 
de knop CITO drukken. 
 
Heeft u vragen over de medicijnen, die u 
gebruikt, dan kunt u altijd contact 
opnemen met de specialist die het 
onderzoek heeft aangevraagd. 
 
Voorbereiding 
Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren, 
is het belangrijk dat er zich geen storende 
gassen in de darm bevinden. Deze 
beïnvloeden namelijk de beeldvorming. 
Daarom mag u op de dag van het onderzoek 
2 uur voor het onderzoek niet meer eten, 
drinken of roken. Dit geldt voor punctie van 
lever, nier, buik en longen.  
Voor de overige puncties hoeft u niet nuchter 
te zijn.  
Indien u moet worden opgenomen voor de 
punctie krijgt u hierover bericht van de 
dagopname in het ZGT. Hierin zal een tijdstip 
staan waarop u zich bij de dagopname moet 
melden. Vanuit hier wordt u naar de afdeling 
radiologie gebracht.  
 
 
 
 
 

Onderzoek 
U gaat liggen op een onderzoekstafel. Het 
onderzoek wordt u vervolgens uitgelegd. 
Vervolgens brengen wij een gelei op uw huid 
aan. Deze gelei bevordert het contact tussen 
huid en taster (een soort microfoon). Hierna 
bewegen wij de taster over de huid, boven 
het te onderzoeken lichaamsgedeelte. Door 
weerkaatsing (echo) van de geluidsgolven, 
verschijnt een beeld van het lichaamsgedeelte 
op een televisiescherm. De radioloog (arts) 
stelt de plaats vast waar de prik moet komen. 
Op deze plaats wordt de huid gedesinfecteerd 
en verdoofd. 
Afhankelijk van het soort punctie zal er 
worden bepaald of er verdoving zal worden 
gebruikt. Dit hangt af of er een dikke of 
dunne naald wordt gebruikt. Bij een dikke 
naald punctie zal er verdoving worden 
toegepast. Tijdens deze punctie wordt een 
reepje weefsel weggehaald. Bij een dunne 
naald punctie worden alleen celletjes 
verkregen.  
De verdovingsprik kunt u wel even voelen. 
Hierna wordt er door middel van een punctie 
een stukje weefsel uit het bedoelde 
lichaamsgedeelte genomen. Dit stukje 
weefsel wordt voor nader onderzoek 
opgestuurd. 
 
Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. 
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Nazorg 
 
0 Echopunctie mamma 
U ontvangt na het onderzoek van de 
laborant( e) een formulier waarop de nazorg 
staat vermeld. 
 
0 Echopunctie longen/buik/lever 
Voor dit onderzoek wordt u opgenomen op de 
afdeling dag opname, tenzij uw behandeld 
specialist anders met u heeft overlegd.  
Na het onderzoek moet u gedurende 2 uur 
bedrust houden om eventueel nabloeden te 
voorkomen. 
 
0 Echopunctie schildklier/extremiteiten/ 
Er is geen nazorg nodig.  
Indien de aanprikplek pijnlijk is, kunt u een 
paracetamol gebruiken.  
 
0 Echopunctie nier 
Voor dit onderzoek wordt u opgenomen. 
In principe moet u 24 uur worden opgenomen 
en mag u de volgende dag weer naar huis, 
tenzij uw specialist anders met u heeft 
overlegd.  
Om eventueel nabloeden te voorkomen moet 
u 6 uur bedrust houden. De eerste 4 uur ligt 
u op de zij, waar de nier is aangeprikt en  
daarna  nog 2 uur op de rug. 
 
0 Echo ascitespunctie/ drainage 
Voor de drainage moet u worden opgenomen. 
Hoe lang u moet worden opgenomen beslist 
uw behandelend specialist. Na de punctie 
moet de aanprikplek op nalekken 
gecontroleerd worden.  
 
Uitslag 
U ontvangt de uitslag van het onderzoek op 
de afgesproken datum bij uw specialist. 
 
Vragen 
Mocht u na het lezen van deze folder nog 
vragen hebben, stel ze dan gerust. De 
specialist of verpleegkundige wil ze graag 
beantwoorden. 

Op werkdagen is de afdeling radiologie tussen 
08.30 – 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur 
telefonisch bereikbaar op het volgende 
telefoonnummer: 088 708 37 00. 
 
Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 
persoonlijke gegevens checken, of 
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer 
informatie op: zgt.nl/mijnzgt. 
 

https://www.zgt.nl/patienten-en-bezoekers/inloggen-in-mijnzgt/

