
Onderzoek
& uitslagen

Je kind krijgt een CT-scan met een punctie.  
Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur. 

Van tevoren
• Als je kind bloedverdunners gebruikt, neem dan contact op met de 

behandelend arts. Soms moet de dosering aangepast worden of moet 
je kind een paar dagen stoppen.

• Voor een onderzoek onder narcose is het belangrijk dat je kind tijdig 
stopt met eten en drinken. Dit noemen we ‘nuchter’ zijn. Zie de 
afsprakenbrief voor het exacte nuchterbeleid.

• Je kind mag geen sieraden of kleren met metaal erin dragen.
• Neem iets mee om je kind bezig te houden en af te leiden.

Hoe gaat het onderzoek?
De scan
De laborant legt uit wat er gaat gebeuren. Je kind gaat op een smalle 
tafel liggen en wordt, terwijl je erbij bent, door de anesthesioloog in slaap 
gebracht. Als je kind geen lijn of VIT heeft, krijgt het een infuus. Daarna 
mag je in de wachtruimte wachten. Soms wordt via de lijn, VIT of het 
infuus contrastvloeistof toegediend.

De punctie
Vervolgens neemt de radioloog met behulp van de scan twee of drie 
stukjes weefsel weg (biopsie). Je kind wordt al die tijd in de gaten 
gehouden door de anesthesiemedewerkers en de laborant. 
  

CT met punctie



Wanneer de punctie klaar is, word je opgehaald en maken we je kind op 
de CT-scanner of in de uitslaapkamer wakker.

Na afloop
• Je kind mag terug naar de dagbehandeling.
• Het mag meteen weer eten en drinken. De contrastvloeistof  

is na een paar uur uit het lichaam verdwenen.
• Om een nabloeding te voorkomen, moet je kind twee  

uur op de rug liggen.
• Na een punctie in de buurt van de longen, wordt je kind  

de eerste twee uur extra in de gaten gehouden.
• De patholoog-anatoom onderzoekt het weefsel in het laboratorium.  

Het duurt een paar dagen voordat de uitslag bekend is.  
Deze krijg je van de behandelend arts.

Praktische informatie

Je kind voorbereiden en begeleiden.
Onze medisch pedagogisch zorgverleners kunnen je helpen bij het 
voorbereiden en begeleiden van je kind. Zij zijn te bereiken via het 
emailadres medischpedagogischezorg@prinsesmaximacentrum.nl.

Afspraak verzetten
Kun je onverwacht niet op de afgesproken dag, geef dit dan zo snel 
mogelijk aan ons planbureau door via telefoonnummer 088-972 76 50. 
Dan kunnen wij een ander kind inplannen.
 
 
 
 



Waar moet je zijn?
Omdat je kind het onderzoek onder sedatie krijgt, melden jullie je op de 
dagbehandeling. Het onderzoek zelf is op de afdeling radiologie van het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis. 

Vragen
Heb je vragen, neem dan gerust contact op via telefoonnummer  
088-755 88 44.


