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         Röntgenonderzoeken

Inleiding
Uw behandelend arts heeft u verteld dat hij of zij 
een punctie via een echogra� e wil laten doen van 
een plek in uw lichaam. Dit onderzoek vindt plaats 
met behulp van geluidsgolven. Deze folder geeft u 
meer informatie over dit onderzoek. 
De beschrijving komt natuurlijk niet in plaats van 
een gesprek met uw arts. Hij of zij zal steeds bereid 
zijn om u persoonlijk een en ander uit te leggen en 
op uw vragen in te gaan. 

Doel van het onderzoek 
Bij dit onderzoek neemt de radioloog via een naald 
een stukje weefsel uit een plekje in uw lichaam. Dit 
weefsel gaat naar het laboratorium voor onderzoek 
onder de microscoop. Met behulp van de echo 
wordt onder meer bepaald op welke plek de 
punctie nodig is. 

Het Onderzoek
● Voorbereiding
Op de huid van het lichaamsgebied dat we willen 
onderzoeken wordt eerst wat gel aangebracht. Op 
die manier is het mogelijk om een helder beeld te 
krijgen. De gel geeft geen vlekken, maar voelt wel 
wat glibbering aan. 
● De echo
Vervolgens strijkt de radioloog met een soort 
zender-ontvangertje (een transducer) over de huid. 
Deze transducer zendt geluidsgolven uit. Als het ge-
luid de inwendige organen of weefsel heeft bereikt, 
wordt een deel teruggekaatst en weer opgevangen 
door de transducer. Deze geluidsgolven (‘echo’s’) 
worden omgezet in een beeld op een 
televisiescherm. Het is mogelijk om deze beelden 
digitaal vast te leggen en daarop eventueel 
afwijkingen te constateren. 
● De punctie 
Het onderzoek vindt plaats onder leiding van de 
radioloog. Deze beoordeelt ook uw foto’s en 
stuurt de bevindingen naar uw behandelend arts. 
Een laborant(e) staat de radioloog bij. De radioloog 
bepaalt de plaats van de punctie en deze plek 
wordt gedesinfecteerd. Hierna volgt de punctie. 
Deze doet evenveel pijn als een prikje in de arm 
bij een bloedafname. Het is dan ook niet nodig om 
eerst een verdovingsprikje te geven, tenzij de plek 
wat dieper ligt. 

Als de punctie te weinig resultaat oplevert, is een 
tweede punctie nodig. Deze wordt onmiddelijk 
daarna genomen. 

Duur van het onderzoek
Over het algemeen duurt het onderzoek ongeveer 
10 tot 15 minuten. 

De uitslag
De uitslag van het weefselonderzoek is niet meteen 
beschikbaar. De uitslag van het onderzoek hoort u 
van uw behandelend specialist of huisarts.

Wat neemt u mee naar het onderzoek
● Uw aanvraagformulier indien die nog niet is     
afgegeven 
● Uw verzekeringspasje 
● ID kaart/ bewijs 
● Uw garantiebrief 

Vragen en inlichtingen 
Voor informatie over de radiologiekliniek kunt u 
dagelijks van 07:00 tot 18:00 uur bellen naar 443214 
of 8870355. Indien u na het lezen van deze folder 
vragen hebt, kunt u de stellen aan de radiologisch 
laborant(e) die bij het onderzoek aanwezig zijn. 

Verhinderd? 
Hieronder staat uw afspraak voor het onderzoek. 
Als u bent verhinderd, wilt u dit dan alstublieft tijdig 
melden via ons telefoonnummer? U kunt dan 
meteen een nieuwe afspraak maken. 

Op .. . . . . . . . . . . . . .dag  
d.d.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  wordt 
u ver wacht om .. . . . . . .  uur

voor uw onderzoek 
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