
 

 

 

 

Echogeleide (cytologische) punctie 
 
Inleiding 

In overleg met uw arts heeft u besloten om bovenstaand onderzoek te laten verrichten. In deze folder geven wij u 

informatie over de gang van zaken voor, tijdens en na het onderzoek. 

 

Wat is een echogeleide punctie en wat is het doel van het onderzoek? 

Een echogeleide punctie is een combinatie van een echografie en een prik (punctie) met een dunne naald. 

Echografie is een onderzoeksmethode dat gebruikt maakt van geluidsgolven. Tijdens het onderzoek wordt een 

soort microfoon (transducer) over de huid bewogen. De transducer zendt geluidsgolven uit naar het te 

onderzoeken lichaamsgebied en vangt vervolgens de geluidsgolven, die door de weefsels in het lichaam worden 

teruggekaatst, weer op. De computer zet de geluidsgolven om in beelden op de monitor. De beelden kunnen 

worden vastgelegd.  

Een punctie is een onderzoek, waarbij met een dunne naald een aantal losse cellen uit het weefsel opgezogen 

wordt. Dit wordt ook wel een cytologische punctie genoemd. 

 

Zwangerschap 

Echografie is niet schadelijk; ook niet voor het ongeboren kind. Ook een punctie en eventueel toegediende lokale 

verdovingsmedicatie zijn niet schadelijk. U kunt dit onderzoek dus ook ondergaan als u zwanger bent. 

 

Medicijnen 

Als u bloed verdunnende medicijnen gebruikt, overleg dan met uw arts of u met deze medicijnen moet stoppen. 
Het gebruik van Ascal is in veel gevallen wel toegestaan. Wanneer uw bloed te dun is, kunnen sommige 

onderzoeken geen doorgang vinden. 

 

Voorbereiding 

U mag gewoon eten en drinken voor het onderzoek (u hoeft niet nuchter te zijn). 

 

Het onderzoek 

Een radioloog en een speciaal opgeleide radiodiagnostisch laborant voeren het onderzoek uit. 

 Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit een echografie om het betreffende orgaan of weefsel in beeld te 

brengen en de plaats te bepalen waar gepuncteerd gaat worden. 

Als de plaats van de punctie is bepaald, komt er een analist van de afdeling pathologie naar de onderzoekskamer. 

De radioloog desinfecteert de huid en prikt met een dunne naald in het weefsel. Hierna worden een aantal cellen 

opgezogen.  

Het weefsel wordt niet van te voren verdoofd aangezien de opgezogen cellen dan beschadigd zouden worden. 

Bovendien is de cytologische punctie meestal minder pijnlijk dan de verdovingsprik zelf. 

Afhankelijk van de kwaliteit van het materiaal, zal de punctie 1 of 2 x worden herhaald. De cellen worden in het 

laboratorium verder onderzocht door de patholoog. 

Het onderzoek duurt gemiddeld 15 - 30 minuten. 

 

Na het onderzoek 

Doorgaans kunt u na het onderzoek gewoon naar huis of naar uw werk. 

 

Complicaties 

Elke medische handeling kent risico’s en mogelijke complicaties, die uw behandelend arts met u besproken 

heeft. De kans op complicaties bij dit onderzoek is laag. Er kan bijvoorbeeld een nabloeding (‘blauwe plek’) 

ontstaan die eigenlijk altijd restloos geneest.  

Als u na de procedure klachten krijgt (pijn, zwelling, warme en/of rode huid) dan dient u contact op te nemen 

met uw behandelend arts of de afdeling Radiologie. 

 

Uitslag 

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd krijgt een verslag van de procedure toegestuurd en zal deze met u 

bespreken. Over het algemeen is het verslag binnen één werkdag digitaal beschikbaar. De uitslag van de punctie 

of biopsie is meestal later bekend en zal ook door uw behandelend arts met u besproken worden. 

 

  



 

 

Vragen 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie tussen 

8.00 en 17.00. Telefoonnummer 085-0600851. 

 

Verhindering  

Mocht u op het afgesproken tijdstip toch verhinderd zijn, belt u dan zo snel mogelijk de afdeling radiologie op 

telefoonnummer 085-0600851. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.  

 

Tot slot  

Wij doen er alles aan om uw bezoek op onze afdeling zo prettig mogelijk te laten verlopen. Het kan echter 

voorkomen dat u niet geheel tevreden bent. U kunt uw opmerkingen of klachten over uw onderzoek of 

behandeling het beste direct bespreken met de betrokken personen of met het hoofd van onze afdeling.  

Komt u er na overleg niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris. Meer informatie hierover kunt 

u vinden op de website mkvelsen.nl of u kunt mailen naar klachten@mkvelsen.nl. 

 

 

 

 

 

 
De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg 

dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.  

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding 

Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the 

information to you.  

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme 

edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.  

المجلد مهمة بالنسبة لك. إذا كنت تواجه مشكلة في اللغة الهولندية ، فتأكد من قراءة هذا المجلد مع شخص يترجم أو  في هذا   المعلومات
 يشرح لك المعلومات. 

 

 

 

 

 

 

 
 


