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Leverbiopsie

Doel leverbiopsie
Het doel van een leverbiopsie is het verkrijgen van weefsel uit de lever voor nader onderzoek. 
Het onderzoek is van belang om tot een juiste diagnose te komen.

Voorbereiding
Voorafgaand aan de leverbiopsie wordt laboratoriumonderzoek verricht met betrekking tot de 
stolbaarheid van uw bloed. Dit is belangrijk in verband met een eventuele nabloeding, hetgeen 
zelden voorkomt. Soms is het nodig van tevoren vitamine K toe te dienen, die er dan voor zorgt 
dat uw bloed sneller stolt.  

Belangrijk!

Gebruikt u antistolling (tabletten tegen trombose) of bloedverdunners zoals Ascal of 
Plavix, meldt u dit dan nadrukkelijk aan uw specialist! 

De nazorg is 2 uur bedrust en de radioloog bepaalt hoe u dient te liggen. Dit in verband met 
nacontrole. Wij adviseren u een pyjama of nachthemd mee te nemen.

Het onderzoek wordt verricht door de radioloog.

Het onderzoek
• U hoeft niet nuchter te zijn op de dag van het onderzoek.
• Voorafgaand aan het onderzoek wordt de plaats, waar de biopsie wordt verricht (rechterzij of 

het midden van de buik, waar de lever zich bevindt) plaatselijk verdoofd. Meld uw allergieën 
aan de assistent en/of radioloog. 

• Nadat de huid is gedesinfecteerd met chloorhexidine en verdoofd, wordt door middel van 
een holle punctienaald een stukje lever bij u verwijderd. De radioloog geeft eventuele 
instructies voor de ademhaling. De eigenlijke leverbiopsie duurt slechts enkele minuten en is 
weinig pijnlijk. Het onderzoek duurt in zijn geheel tien minuten.

• De opname is minimaal een uur voor het onderzoek in verband met het bloed prikken van de 
stolbaarheid van uw bloed.

Na de biopsie
Het wondje wordt met een pleister afgeplakt. Er kan pijn optreden, vooral tussen de 
schouderbladen. Dit is een normaal verschijnsel. Zo nodig wordt pijnmedicatie toegediend.
Na het onderzoek
Tien dagen na het onderzoek wordt u op het spreekuur van uw internist verwacht, zodat met u 
de uitslag van het onderzoek besproken kan worden. Een afspraak hiervoor is door de 



   
Patiënteninformatie

© LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer geprint op donderdag 23 maart 2023

assistente of inmiddels door uzelf gemaakt.
Het is prettig, wanneer u zich na dit onderzoek zo mogelijk door iemand laat begeleiden. Het 
wordt afgeraden direct na het onderzoek zelf te rijden. Neemt u dus een taxi of laat u rijden. 

U heeft een afspraak op    

………………………………………    om    ….………………. uur.           

Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de afdeling dagbehandeling voor bovenstaand 
onderzoek. De afdeling dagbehandeling bevindt zich op de afdeling 3a.

Voor een eventuele wijziging van de afspraak kunt u telefonisch contact met opnemen met de 
polikliniek Interne Geneeskunde. De polikliniek Interne Geneeskunde is bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 28 80. 

Indien u te laat komt voor uw afspraak kan het zijn dat u een nieuwe afspraak moet maken.
Wilt u bij ieder onderzoek uw patiëntenstickerkaart meenemen? 
Bij wijzigingen in de persoonsgegevens, verzoeken wij u deze eerst te laten aanpassen bij de 
inschrijf-/ registratiebalie. Wilt u dit dan ook melden bij onze balie?

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
polikliniek Interne Geneeskunde. De polikliniek Interne Geneeskunde is bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 28 80.

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw 
behandeling, laat dit ons dan weten. 
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