
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inleiding 

U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar de afdeling Radiologie 

voor een punctie. Dit is een onderzoek waarbij wat weefsel of vocht uit het 

lichaam wordt verwijderd om onderzocht te worden. In deze folder leest u 

meer over het onderzoek. 
 
Aandachtspunten 

Wilt u tenminste drie dagen voor het onderzoek contact opnemen met de 

afdeling Radiologie, telefoonnummer 0492 – 59 56 04, in het geval dat: 
● U overgevoelig of allergisch bent voor geneesmiddelen of jodium. Meld dit  

ook op de dag van het onderzoek bij de laborant(e), zodat wij hier rekening 
mee kunnen houden. 

● U zwanger bent of dit vermoedt. 

 
Voorbereiding thuis 

Om het onderzoek goed te laten verlopen, zijn de onderstaande voor-

bereidingen noodzakelijk. Sommige van deze punten zal de afdeling Opname 

en Planning met u bespreken. 
● In verband met de hygiëne in de onderzoekskamer is het wenselijk dat u voor    
   de opname een bad of douche neemt. 
● Als u bloedverdunners gebruikt, heeft u met uw behandelend arts hier         
  afspraken over gemaakt.  
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Dag van het onderzoek 

Op de dag van het onderzoek moet u nuchter blijven. Dit betekent dat u vanaf zes uur voor de opname: 
● niets meer mag eten. 
● niets meer mag drinken; u mag tot 2 uur voor de opname alleen nog een beetje water 

drinken. 
● niet meer mag roken. 
● Eventuele medicijnen, behalve bloedverdunners, kunt u met wat water innemen. 

 

Voorbeelden: 
● Als u om 8.00 uur wordt opgenomen, dan mag u vanaf 2.00 uur ’s nachts niets meer eten en niet meer 

roken. U mag tussen 2.00 en 6.00 uur alleen nog een beetje water drinken. 
● Als u om 14.00 uur wordt opgenomen, dan mag u vanaf 8.00 uur niets meer eten en niet meer roken. U 

mag tussen 8.00 en 12.00 uur alleen nog een beetje water drinken. 

 

Als u niet nuchter bent, kan de radioloog besluiten het onderzoek niet door te laten gaan. 

 

Als het onderzoek ’s middags plaatsvindt, mag u nog een licht ontbijt (twee beschuitjes met jam) en een 

kopje thee.  

 
In het ziekenhuis 

Volg vanuit de centrale hal de borden radiologie. De afdeling Radiologie is op de tweede etage. Meldt u zich 

hier aan de balie. Wanneer u voor dit onderzoek wordt opgenomen in het ziekenhuis, meldt u zich dan bij de 

receptiebalie in de centrale hal. 

 
Verloop van het onderzoek 

Op de afdeling Radiologie 

U wordt uit de wachtkamer opgehaald en naar de  onderzoekskamer gebracht. In de voorbereidingskamer 

kleedt u zich uit. Het te onderzoeken lichaamsdeel moet ontbloot zijn. Bij het onderzoek zijn een radioloog 

en een of twee laboranten aanwezig. U neemt plaats op de onderzoekstafel. In de meeste gevallen ligt u op 

uw rug op de onderzoekstafel.  

 

De radioloog bepaalt met behulp van echografie de juiste plek om te puncteren. De laborant brengt een 

ontsmettingsmiddel aan op uw lichaam en bedekt daarna uw lichaam, behalve uw hoofd met een steriel 

laken. 

 

De punctie 

De radioloog verdooft de huid met een klein naaldje. Zodra de verdoving werkt, maakt de radioloog een klein 

sneetje in de huid voor de dunne naald. Met behulp van echografie brengt de radioloog de dunne naald op 

de juiste plaats in en haalt er wat weefsel of vocht uit. Dit wordt minimaal nog één keer herhaald en soms 

nog vaker, totdat er genoeg weefsel of vocht is om te onderzoeken.  

 

Het kan zijn dat u een ademcommando krijgt, zodat het te onderzoeken gebied niet meebeweegt met de 

ademhaling. 

 

U voelt de verdovingsprik en soms geeft het verwijderen van het weefsel of vocht een pijnlijk gevoel.  
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Telefoonnummers en adressen 
 
 
Afdeling Radiologie 
Locatie Helmond 
 T: 0492 – 59 56 04 
 
 
 
Locatie Helmond 
Wesselmanlaan 25 
5707 HA Helmond 
T: 0492 – 59 55 55 

Locatie Deurne 
Dunantweg 16 
5751 CB Deurne 
T: 0493 – 32 88 88 

Locatie Gemert 
Julianastraat 2 
5421 DB Gemert 
T: 0492 – 59 55 55 

 

 

 

Nazorg 

De punctieplaats wordt afgedekt met een pleister. Deze pleister kunt u de volgende dag verwijderen.  

 
Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 30 minuten. In sommige gevallen kan het langer duren. 

 
Weer thuis 

Indien u gestopt bent met medicijnen mag u die de dag na het onderzoek weer gewoon innemen zoals u gewend 

bent. 

 
Tot slot 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de afdeling Radiologie, 

telefoonnummer: 0492 – 59 56 04. U kunt uw vragen ook stellen vlak voor, tijdens of na het onderzoek. 

 

 

 

 

 


