
 

 

Informatie en toestemmingsformulier van de CT-geleide punctie :   campus  Jan Palfijn 

Geachte Heer, Mevrouw, 

Er is bij u een afwijking vastgesteld in een orgaan. Dit letsel is bereikbaar met een punctienaald zodanig dat een 

biopsie (= weefsel) kan genomen worden voor verder pathologisch onderzoek.         Dit type biopsie is mogelijk ter 

hoogte van de longen, lever, nieren, buikholte,… 

Het verloop van de procedure wordt u uitgelegd. 

Nadat er met de CT-scan enkele beelden worden gemaakt en metingen worden gedaan van de diepteligging van het 

letsel, wordt de huid gemarkeerd met een stift en ontsmet (Isobetadine). Nadien wordt onder plaatselijke verdoving 

een kleine snede in de huid gemaakt. Via deze opening wordt met een speciale naald een fijne cilinder weefsel 

gepuncteerd. Dit weefsel (= biopsie) kan dan verder worden onderzocht in het labo.  Na de procedure wordt een 

verbandje aangebracht.  

Bij deze ingreep bestaat het risico dat een bloedvat wordt geraakt, met risico op bloeding. In dat geval wordt deze 

bloeding gestopt door druk uit te oefenen op de betrokken zone, hetgeen vrijwel altijd deze bloeding doet stoppen. 

Om ook de kans op een latere  bloeding te vermijden wordt u na de procedure, indien mogelijk, 15 minuten op de 

zijde van de punctie gelegd op een aangepast kussen.  Zeer zelden moet u hoesten en ziet u wat bloed in de 

slijmen. Bij punctie van de long kan er een klaplong (=pneumothorax) ontstaan. Indien zich een klaplong voordoet 

kan het nodig zijn in overleg met de longarts of uw behandelende arts om na de procedure de overtollige lucht, 

ontstaan bij de pneumothorax, af te zuigen. Verdere risico’s zijn : infectie van de punctieplaats en het 

punctietraject, aanprikken van een zenuw met mogelijk zenuwirritatie,…  Omwille van deze risico’s vragen wij soms 

na de procedure een nacht opname in het ziekenhuis. Indien uw punctie zonder ziekenhuisopname is afgesproken 

zal u 1u na de procedure een controle longfoto krijgen vooraleer u al dan niet het ziekenhuis medisch verantwoord 

kan verlaten. 

De dokter heeft mij meegedeeld dat tijdens de uitvoering van de procedure bijkomende handelingen noodzakelijk 

kunnen zijn, die vooraf niet te voorzien zijn. Ik geef hierbij toestemming om tijdens de uitvoering van de ingreep 

elke bijkomende medische ingreep te laten uitvoeren in geval van medische noodzakelijkheid. 

Aan de uitvoerende radioloog zal ik een eventuele allergie meedelen, meer bepaald een mogelijke allergie ten 

opzichte van jodiumhoudende producten, latex, lokale verdoving …                                                                               

Het gebruik van bloedverdunners zal ik meedelen. Deze medicatie zal in overleg met de behandelende arts een 

aantal dagen gestopt worden vooraleer deze biopsie kan uitgevoerd worden.  

De dokter heeft mij de gelegenheid gegeven om vragen te stellen en hij/zij heeft hierop voldoende en volledig 

geantwoord. Ik heb zijn/haar antwoorden ook goed begrepen. 

Ik geef hierbij toestemming aan de  radioloog voor de uitvoering van de hierboven beschreven procedure en ik 

verklaar uitvoerig en verstaanbaar te zijn ingelicht over de procedure en de mogelijke complicaties. 

Handtekening patiënt met de eigenhandig geschreven tekst “gelezen en akkoord” en eigenhandig geschreven naam 

(gelezen en akkoord):   

……………………………………………………………………………………….  

Datum:   ……………   Naam: ………………………………………….   Handtekening:      …………………… 




