Na het onderzoek

Hoe kan ik een afspraak maken?

U mag na het onderzoek de dienst verlaten.

Een punctie van de schildklier gebeurt enkel op afspraak.

Het is belangrijk om na de punctie nog gerui-

Een afspraak kan gemaakt worden op de
dienst Radiologie (secretariaat).

me tijd op de punctieplaats druk uit te oefenen.

Slogan of motto van bedrijf

De datum en het tijdstip waarop het onderzoek zal doorgaan, zal u medegedeeld
worden. Indien u uw afspraak niet kan nakomen, vragen wij u deze tijdig te annuleren.

Punctie

U dient niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.

Schildklier

U meldt zich de dag van het onderzoek
aan aan de receptie van de radiologie met
uw aanvraagbrief en identiteitskaart.
Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds
contact opnemen met de dienst Radiologie
op het volgende nummer: (09)364.85.20.
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Patiënteninformatie

Wat is een schildklierpunctie
Een zwelling in de schildklier kan verder
onderzocht worden door middel van een
punctie.

Het onderzoek

Voorbereiding

Na de pucntie

Indien u bloedverdunners gebruikt zoals coumari-

Na de punctie kan de zwelling wat gevoe-

nederivaten, ...worden deze medicatie meestal

lig zijn.

een aantal dagen onderbroken in verband met het
bloedingsrisico.

Soms ontstaat op de punctieplaats een
blauwe plek, dit is niet erg.

Praktisch
Er wordt een kleine hoeveelheid materiaal
De schildklierpunctie gebeurt in liggende hou(cellen) uit de schildklier afgenomen om de
ding.

Zelden wordt de zwelling na de punctie
groter ten gevolge van een bloeding.

aard van de zwelling te beoordelen.
De arts lokaliseert de zwelling, ontsmet en ver-

Indien u last krijgt, neem u best contact

dooft de huid. Er volgt dan een punctie in de zwel-

op de dienst Radiologie.

ling.

Resultaten van het onderzoek

Tijdens de punctie mag u niet slikken omdat dan

Na 3 à 4 werkdagen is het resultaat van

de zwelling gaat bewegen hetgeen pijn kan ver-

dit microscopisch onderzoek gekend.

oorzaken.

U kan terecht bij uw betrokken arts voor

Afhankelijk van de situatie kan een fijne
naaldaspiratie of core biopsie
(weefselcilinder biopt) verricht worden.
Dit staal wordt verder onderzocht in het
labo.
De schildklierpunctie wordt verricht op de
De punctie zelf duurt niet lang.
afdeling radiologie onder echografische
begeleiding.

het bespreken van het resultaat.
De resultaten (beelden en verslag) van uw

Na de punctie beoordeelt de arts het materiaal en
zal nadien nogmaals prikken.

onderzoek worden naar uw aanvragende
arts doorgestuurd.
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