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U kunt zich melden bij de Röntgenafdeling op de eerste
verdieping, bij balie 105.
Denkt u eraan uw gegevens ieder kalenderjaar voor uw eerste
bezoek aan de polikliniek te laten controleren bij het
Inschrijfbureau in de Centrale Hal. Dit moet ook wanneer uw
gegevens niet zijn veranderd ten opzichte van het vorige
kalenderjaar. Uw actuele gegevens zijn daarna beschikbaar bij
alle poliklinieken en afdelingen van ons ziekenhuis.

Röntgenafdeling

Op de Röntgenafdeling worden verschillende onderzoeken
verricht met behulp van röntgenstralen (röntgenfoto), ultrageluidsgolven (echografie) of magnetische velden (MRI.) De
afdeling bevindt zich op de eerste verdieping van de
poliklinieken van Franciscus Gasthuis.
De door uw behandelend arts gestelde vraag verwachten wij
met een punctie te kunnen beantwoorden. In deze folder wordt
verteld hoe de behandeling in zijn werk gaat.
Indien u om enige reden van mening bent dat u gebruik wilt
maken van uw recht om het onderzoek te weigeren, dan
vragen wij u uw behandelend arts en de Röntgenafdeling
hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

Wat is een punctie?

Een punctie is het aanprikken van een orgaan of vochtophoping
om hieruit materiaal te verkrijgen voor microscopisch
onderzoek of voor een kweek. Een punctie kan met behulp van
een echo, een CT-scan of onder doorlichting worden gedaan.

Voorbereiding

 Röntgenstralen dienen met zorg te worden toegepast. Als u
zwanger bent dan wel zwanger denkt te zijn, meldt u dit dan
voorafgaand aan het onderzoek.
 In verband met het aan- en uitkleden adviseren wij u
gemakkelijke kleding aan te doen en vooral geen sieraden te
dragen. Dit laatste met het oog op mogelijk verlies.
 Bij een punctie van de buik mag u vanaf vier uur voordat het
onderzoek plaats zal vinden niet meer eten en drinken. Bij
punctie in een ander gedeelte van het lichaam is geen
voorbereiding nodig.
 Let op! Als u antistollingsmiddelen gebruikt, moet de
aanvragend arts contact opnemen met de radioloog.

Het onderzoek

Als u een poliklinische patiënt bent, meldt u zich bij de balie -en
neemt u plaats in de wachtruimte. Indien u opgenomen bent,
zal de verpleging u aanmelden en u naar de wachtruimte
brengen. De laborant(e) neemt u vervolgens mee naar de
onderzoeksruimte.
De laborante geeft aan welke kleding u uit moet doen. Nadat u
zich heeft uitgekleed neemt u op de onderzoekstafel plaats.
Er wordt met de echo, CT-scan of doorlichtapparatuur gekeken
waar geprikt moet worden. De plaats waar geprikt gaat
worden, wordt schoongemaakt (gedesinfecteerd). Hierna wordt
het lokaal verdoofd en wordt een klein sneetje in de huid
gemaakt. De radioloog prikt de plaats aan en haalt een stukje
weefsel uit het lichaam, zodat dit onderzocht kan worden. Het
verwijderen van het weefsel noemt men een histologisch biopt.
Bij oppervlakkige puncties wordt geen verdoving gegeven. Bij
diepe puncties in de buik en longen wordt de huid plaatselijk
verdoofd. Een histologisch biopt gebeurt altijd onder verdoving.
De duur van de behandeling hangt af van de soort punctie.

Nazorg

Na de behandeling mag u meestal weer alles eten en drinken,
afhankelijk van de punctieplaats.

Uitslag

In het laboratorium wordt het verkregen materiaal onderzocht.
De uitslag wordt schriftelijk doorgegeven aan de behandelend
specialist. Deze stelt u op de hoogte van de resultaten.

Wetenschappelijk onderzoek

Als bij u urine, bloed of weefsel wordt afgenomen voor
onderzoek, dan kan het zijn dat dergelijk ‘lichaamsmateriaal’
overblijft. Dit materiaal kan worden gebruikt voor
wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor wordt inzicht verkregen
in het ontstaan en de behandeling van ziekten. Onderzoek moet
aan strenge voorwaarden voldoen, zoals het anoniem
verwerken van uw lichaamsmateriaal.

Alle belangrijke informatie over onderzoek van
lichaamsmateriaal, vindt u via www.pathology.nl/voorlichting.
Heeft u er bezwaar tegen dat uw lichaamsmateriaal voor
wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt? Dan leest u in de
folder hoe u bezwaar kunt maken.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Indien u op het
afgesproken tijdstip verhinderd bent, laat ons dat dan zo snel
mogelijk weten.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u
telefonisch contact opnemen met de Röntgenafdeling via
telefoonnummer 010 - 461 7100.
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