Contacteer ons
051.33.40.81
Meent u vooraf nog onvoldoende geïnformeerd te zijn of ondervindt u na de procedure
aanhoudende klachten, dan neemt u best contact met de radioloog via ons secretariaat op
het nummer 051/33.40.81 of met uw behandelend geneesheer of huisarts.

medbeeld@sjki.be

Locatie
Straat 47
Openingsuren
Maandag– donderdag :
7.45u - 12.30u & 13.30u- 19u.
vrijdag :
7.45u - 12.30u & 13.30u - 18 u.
Zaterdag:
8u - 12 u.

Echogeleide punctie

Uw gezondheid
Onze grootste zorg
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Patiëntenbrochure

Patiëntenbrochure

Geachte patiënt,
Deze folder informeert u over het verloop en
de gevolgen van het onderzoek dat door uw
behandelende arts voorgeschreven is. De dag
van het onderzoek brengt u uw aanvraagbriefje mee naar de dienst radiologie. Voorzie
een half uur voor deze behandeling.
Voorbereiding
Als u bloed verdunnende medicijnen gebruikt,
dan bespreekt u met uw behandelende arts of
en hoelang u van tevoren moet stoppen met
de inname van deze medicijnen.
Verder is er voor dit onderzoek geen
voorbereiding noodzakelijk.

Samenwerken

Procedure

Nazorg

Bij aanvang van het onderzoek, wordt op uw
huid een dikke vloeistof (gel) aangebracht. Deze gel is nodig voor de geleiding van geluidsgolven door de huid. Het geluid dat wordt teruggekaatst (de echo) wordt door de apparatuur opgevangen en omgezet in beeld.

De punctieplaats wordt steriel afgeplakt.
Meestal dient nog heel even afgeduwd te worden thv de punctieplaats zodat er geen kleine
bloedingshaard ontstaat en soms moet u nog
even bedrust houden.

Vooraleer wordt gepuncteerd wordt eerst nog
een echografie gedaan ter bepaling van de
precieze locatie van het letsel.
Daarna wordt de punctieplaats gedesinfecteerd waarna met een naald een beetje vocht
of weefsel wordt opgezogen. Ondanks gebruik van een fijne naald kan dit wat gevoelig
zijn. Afhankelijk van het type procedure wordt
lokaal verdoofd.
Het vocht of weefsel dat wordt opgezogen
gaat voor onderzoek naar het laboratorium.
Na het onderzoek wordt de gel weer van uw
huid geveegd. Omdat de gel bestaat uit ingedikt water, geeft het geen blijvende vlekken op
uw kleding.

Informatie

Toegankelijke zorg

Complicaties zoals een hematoom of infectie
zijn zeer zeldzaam.
Het resultaat
Het resultaat van het onderzoek krijgt u zo
snel mogelijk van uw behandelende arts.
Kostprijs
De factuur van dit onderzoek wordt u later
toegestuurd. Voor de echografie betaalt u ongeveer 20 euro. Daarbovenop komt de kostprijs van de eventuele lokale verdoving en de
kostprijs van de gebruikte punctieset.

Kwaliteitsvolle en veilige zorg

