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CT geleide biopsie of punctie 
 
Inleiding 
Uw arts wil een biopsie of punctie bij u laten uitvoeren. 
Het doel van het onderzoek is een stukje weefsel te verkrijgen voor nader onderzoek. 
 
Voorbereiding 
Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. 
Als u bloed verdunnende middelen gebruikt, moet u daar misschien voorafgaand aan het onderzoek mee 
stoppen. Dit dient u in overleg met de arts te doen die de biopsie/punctie aanvraagt. Mocht u vragen 
hebben of twijfelen over bepaalde medicatie, neem dan ook contact op met uw arts. 
 
Het onderzoek 
Op de dag van het onderzoek wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. Op de afgesproken 
tijd voor het onderzoek wordt u naar de CT scan gebracht op de afdeling Radiologie. 
 
Als eerste wordt er een scan gemaakt van het gebied waaruit de biopsie/punctie gedaan moet worden. 
De locatie waar geprikt zal worden, wordt aangegeven op de huid. De huid wordt gedesinfecteerd 
(schoongemaakt) en verdoofd. 
De radioloog zal een geleide naald enkele centimeters inbrengen en even weglopen om vervolgens 
enkele CT plaatjes te maken om de richting te controleren. Dit proces herhaalt zich steeds totdat de 
naald zich op de juiste positie bevindt. 
 
Vervolgens wordt (een stukje) weefsel met een speciale biopsienaald weggenomen. Hierna verwijdert de 
arts de naald en het wondje wordt afgedekt met een pleister. Het weefsel wordt opgestuurd naar het 
laboratorium. 
 
Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt, afhankelijk van de plaats waar gebiopteerd moet worden, tussen de 30 en 60 
minuten en kan soms als belastend worden ervaren. 
 
Na het onderzoek 
Na afloop van het onderzoek neemt u plaats op het bed en wordt u terug gebracht naar de afdeling. Er 
wordt in de meeste gevallen een uur bedrust geadviseerd. Dit kan verschillen afhankelijk van de locatie 
van de biopsie en het verloop van de procedure. 
Uw bloeddruk en pols worden regelmatig gecontroleerd op de afdeling. 
U mag wel gewoon eten en drinken. 
Gecontroleerd wordt of er geen complicaties zijn ontstaan. Als er een punctie uit de longen wordt 
genomen, dan wordt er een controle foto na één à twee uur na het onderzoek. Op de afdeling wordt 
aangegeven wanneer u weer uit bed mag. In principe mag u weer dezelfde dag naar huis. 
 
Mogelijke complicaties 
Als complicatie kan er een bloeding optreden in het gebied waar de punctie is gedaan. Er ontstaat dan 
een hematoom, bloeduitstorting. Dit gaat vaak vanzelf over.  
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De uitslag 
Uw behandelend arts bespreekt de resultaten van het onderzoek met u. Over het algemeen duurt het 
vijf werkdagen voordat de uitslag bekend is. 
 
Tot slot 
Mocht u na het lezen van de folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling 
Radiologie. De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur via 
telefoonnummer: (079) 3462520 


