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Punctie en/of drainage 

CT geleid 
 
 

In overleg met uw arts is er besloten een CT-geleide punctie en/of 

drainage te verrichten. CT staat voor Computer Tomografie. In deze 

folder leest u meer over de gang van zaken voor, tijdens en na het 

onderzoek. 

 

Wat is een CT-geleide punctie en/of drainage? 
Een CT-geleide punctie is een onderzoek waarbij met gebruik van röntgenstralen 

dwarsdoorsneden worden gemaakt van het lichaamsdeel dat onderzocht moet worden. We 

gebruiken een dunne holle naald om vocht, cellen of weefsel weg te nemen. Een drainage is 

het inbrengen van een dun slangetje (drain) om vocht naar buiten te laten lopen. Onderzoek 

van het vocht, de cellen of het weefsel gebeurt in het laboratorium. 

 

Voorbereiding 

Het is belangrijk dat u voor het onderzoek de instructies hieronder goed opvolgt. De 

afspraak kan alleen doorgaan als u zich hieraan houdt. 

 

 Afspraak in de ochtend. Heeft u een afspraak in de ochtend vóór 13.00 uur dan kunt u 

een licht ontbijt nemen tot 2 uur voor het onderzoek. Een licht ontbijt is bijvoorbeeld een 

kop thee, eventueel met suiker, en 1-2 beschuiten met jam zonder boter.  

 Afspraak in de middag. Heeft u een afspraak in de middag na 13.00 uur dan kunt u 

gewoon ontbijten. U kunt een lichte lunch nemen tot 2 uur voor het onderzoek. Een lichte 

lunch kan bestaan uit een kop thee, eventueel met suiker, en 1-2 beschuiten met jam 

zonder boter.  

 U moet vanaf 2 uur voor het onderzoek nuchter zijn (niet eten en roken). Drinken is wel 

toegestaan.  
 

Zwangerschap 
Als u zwanger bent of denkt te zijn, neemt u dan vóór het onderzoek contact op met uw 

behandelend arts. Een radiologisch onderzoek kan in de eerste maanden van de 

zwangerschap schadelijk zijn voor de ontwikkeling van een ongeboren kind. 

 

Borstvoeding 
U kunt gewoon borstvoeding geven. Ook als u contrastmiddel toegediend krijgt. 
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Contrastmiddel 
Het kan een enkele keer voorkomen dat u jodiumhoudend contrastmiddel via een infuus 

toegediend krijgt. 

 

Allergische reactie 
Heeft u in het verleden een overgevoeligheidsreactie gehad bij toediening van 

jodiumhoudend contrastmiddel? Meld dit dan bij de aanvragend arts en bij de afdeling 

Radiologie. Soms is het dan nodig om voor het onderzoek medicijnen te gebruiken. 

 

Medicijngebruik 
Met sommige bloedverdunnende medicijnen moet u stoppen voorafgaande aan de punctie. 

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Neem dan contact op met uw behandelend arts. 

Bent u diabetes patiënt en gebruikt u hiervoor medicijnen? Lees dan de adviezen in de folder 

´Voorbereiding op behandeling voor diabetespatiënten´. 

 

Het onderzoek 

Metaal in kleding is storend voor het onderzoek. Voor het onderzoek vraagt de laborant u 
eventueel om kleding met metalen delen uit te trekken. 

Wij vragen u het te puncteren gebied te ontbloten en op de onderzoekstafel te gaan liggen. 

Het onderzoek wordt in de scanruimte aan u uitgelegd. Heeft u vragen, dan kunt u deze 

stellen aan de radioloog en/of laborant. 

 

Afhankelijk van de bij u geconstateerde afwijking wordt er een punctie of drainage verricht. 

 Het te puncteren orgaan wordt eerst in beeld gebracht.  

 We markeren de punctieplaats en vervolgens wordt de huid gedesinfecteerd en steriel 

afgedekt. 

 U krijgt een lokale verdoving via een injectie. 

 

Punctie 
 Wanneer de punctienaald op de juiste locatie is, wordt afhankelijk van het soort punctie 

een aantal malen geprikt, meestal tot drie keer. Op deze wijze worden cellen en/of vocht 

opgezogen.  

 De cellen, het vocht en/of het weefsel gaan in een potje naar het laboratorium voor 

onderzoek.  

 De laborant plakt een pleister op de prikplaats.  

 Na een punctie van de longen of buik haalt een verpleegkundige u op in een bed en 

brengt u naar de afdeling.  

 

Drainage 
 Er wordt een naald geplaatst en over deze naald wordt een slangetje (de drain) 

geschoven. 

 De naald wordt weer verwijderd. 

 Aan de drain wordt een zakje vastgemaakt. 

 Het is belangrijk dat de drain niet verschuift. Daarom wordt deze goed op de huid 

bevestigd. 

 De drain blijft meestal enkele dagen tot weken zitten. 
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 Een verpleegkundige haalt u op in een bed en brengt u naar de afdeling.  

 

Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten. 

 

Na het onderzoek 

Punctie van longen of buik 
Na het onderzoek blijft u een paar uur ter controle op de verpleegafdeling. Wanneer het om 

een longpunctie gaat wordt er na 1 uur ter controle een longfoto gemaakt. 

 

Punctie van botten 
Na het onderzoek kunt u in principe meteen naar huis. Wanneer er in een wervel is geprikt 

blijft u 1 uur ter observatie op de afdeling radiologie. 

 

Nazorg thuis 
Als u weer thuis bent, kunt u normaal eten en drinken. Het is belangrijk om na het onderzoek 

weer in beweging te komen. Het lichaamsdeel waar de punctie is gedaan kunt u bewegen op 

geleide van de pijn. Er is geen periode van verplichte rust. 

 

Wondverzorging 
 De dag na het onderzoek kunt u weer douchen. 

 Bij een drainage laat u alle pleisters zitten. Bij een punctie kunt u de pleister tijdens het 

douchen verwijderen. 

 Dep na het douchen de wond droog en laat deze 2 minuten aan de lucht verder drogen. 

 Gebruik alleen een nieuwe pleister als de wond nog lekt.  

 

Medicijngebruik 
Indien u medicatie heeft moeten stoppen, overleg dan met uw behandelend arts wanneer u 

deze weer mag innemen. 

 

Pijnstilling 
Een goede pijnbestrijding is belangrijk voor het herstel. Gebruik de dag van het onderzoek 

elke 6 uur 1000mg paracetamol. Als de pijn minder wordt, kunt u de medicatie tegen de pijn 

verminderen. 

 

Complicaties 
Elke ingreep heeft kans op complicaties. Er bestaat een kleine kans op een bloeding of een 

infectie. Bij een longpunctie is het mogelijk dat u een klein beetje bloed ophoest. Ook kan er 

bij een longpunctie een klaplong optreden. 

 

Neem contact op met het ziekenhuis bij: 

 Koorts boven 38,5 °C. 

 Toenemende en ondragelijke pijn. 

 Aanhoudend bloedverlies. Het is normaal als een wond een beetje nabloedt. 

 Wondinfectie ter herkennen aan roodheid, warmte, zwelling en/of pus. 
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Als er complicaties optreden, neem dan contact op met de afdeling waarop u opgenomen 

bent geweest. Na 16.15 en in het weekend neemt u contact op met de afdeling 

Spoedeisende Hulp (SEH).  

 

De uitslag 

De uitslag van het weefselonderzoek is meestal na 1-2 weken bekend. Uw behandelend arts 

bespreekt dit met u. Na 21 dagen kunt u de uitslag inzien via MijnOLVG. 

 

 

Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/radiologie 

 

Contact  
afdeling Radiologie, locatie Oost 

T 020 599 33 25 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

E radiologieoosterpark@olvg.nl  

Route C1 

 

afdeling Radiologie, locatie West 

T 020 510 88 98 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur) 

E radiologie.afdeling@olvg.nl 

Route 15 

 

 

Na 16.15 uur en in het weekend 

afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost 

T 020 599 30 16  

 

afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie West 

T 020 510 89 11  

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden  

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl   |   Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 20 mei 2021, foldernr.2704 
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