
OLVG, locatie Oost

Cytologische punctie

In overleg met uw arts heeft u besloten een cytologische punctie te laten
doen. Bij dit onderzoek zuigen we weefselcellen en/of vocht op met een
naald. Wie doet dit onderzoek? Moet ik me voorbereiden? Dat en meer
leest u in deze folder.

Doel van de punctie
De arts heeft bij u een zwelling ontdekt. Deze zwelling is te voelen. De arts vindt het
belangrijk om de cellen van de zwelling te laten onderzoeken. Dit kan met een cytologische
punctie. Op de tekening ziet u waar de arts bij u de punctie doet.

Wat is een cytologische punctie?
Dit onderzoek is te vergelijken met het prikken van bloed. Een verdoving is daarom niet
nodig. De patholoog prikt met een dunne, holle naald in de zwelling. Daarna haalt hij via
deze naald weefselcellen en/of vocht op. Een patholoog is een arts die gespecialiseerd is in
weefselonderzoek. Vaak is eenmaal prikken voldoende. Soms heeft de arts te weinig cellen
uit de zwelling kunnen halen en is een tweede punctie noodzakelijk. Als dat nodig is, gebeurt
dat meteen. Na de punctie beoordeelt de patholoog de cellen en/of het vocht onder de
microscoop. Dit is het cytologisch onderzoek.
Uw behandelend arts krijgt de uitslag van de punctie. Hij bespreekt de uitslag met u tijdens
de eerstvolgende afspraak.

Complicaties
Complicaties komen zelden voor. Soms krijgt u een blauwe plek op de plaats van de punctie.
Heeft u een stollingsziekte of gebruikt u antistollingsmiddelen, bijvoorbeeld
Marcoumar, Ascal of Aspirine? Bespreek dit dan met de arts voordat het onderzoek
begint.

Waar meldt u zich?
De cytologische punctie moet door uw arts worden aangevraagd. Het is daarna niet nodig
om een afspraak te maken. U kunt de punctie laten doen op werkdagen tussen 9.00 en
16.30 uur op de afdeling Pathologie, locatie Oosterpark.
Vanaf de hoofdingang loopt u door de hoofdhal. Voor het liftenblok aan het einde van de
gang gaat u naar rechts. U loopt een stukje de gang in en gaat dan door de klapdeur naar
links. Halverwege de gang ziet u het bordje van de afdeling Pathologie, locatie A0.01. U
meldt zich bij de balie.

Meer informatie online


www.olvg.nl/pathologie
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