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Radiologie 
 

Puncties 
 

Algemene informatie 
 
Inleiding 
U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat een punctie bij u wordt gedaan. U 
heeft hierover al uitleg gehad. In deze folder zetten we alles nog eens op een rijtje en 
kunt u dit rustig nalezen. 
 
Wat is een punctie? 
Bij een punctie wordt er door een radioloog of chirurg met een dunne holle naald 
weefsel, vocht of bloed uit het lichaam genomen om te onderzoeken. Het verkregen 
materiaal wordt naar het Pathologisch Laboratorium gestuurd voor onderzoek. 
 
Wanneer krijgt u een punctie? 
Als er wordt getwijfeld of uw aandoening goedaardig of kwaadaardig is, kan een 
punctie nodig zijn. 
 
Welke soorten puncties zijn er? 
Een punctie kan op veel verschillende plekken in uw lichaam worden uitgevoerd. Er 
zijn dan ook verschillende soorten puncties:  

 leverpunctie: de arts haalt wat cellen weg uit de lever  

 longpunctie: de arts neemt wat weefsel uit de long weg  

 borstpunctie: de arts neemt cellen of weefsel uit de borstklier  

 botpunctie: de arts neemt weefsel uit het bot 

 schildklierpunctie: de arts neemt cellen of weefsel uit de schildklier  

 huidpunctie: de arts neemt cellen of weefsel weg uit de huid 
 
Hoe wordt een punctie gedaan? 
De radioloog, neemt weefsel, vocht of bloed uit uw lichaam met een dunne holle 
naald. Soms krijgt u hiervoor een plaatselijke verdoving. De punctie wordt uitgevoerd 
met de hulp van een echo apparaat of  een CT-scan.  
Na de punctie bekijkt de patholoog het weefsel, vocht of bloed onder de microscoop. 
Daarmee wordt vaak duidelijk of uw afwijking goedaardig (geen kanker) of 
kwaadaardig (met kanker) is. Als uw afwijking goedaardig is, hoeft er soms niks meer 
te gebeuren. Maar soms is verder onderzoek of een operatie nodig. Als uw afwijking 
kwaadaardig is, is een behandeling nodig.  
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Waar vindt een punctie plaats? 
Een punctie met behulp van Echo of een CT scan, vindt plaats op de afdeling 
radiologie. Het verkregen materiaal  wordt onderzocht door de afdeling pathologie. 
De uitslag, krijgt u van uw behandelende arts. 
 

Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het 
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 

Afdeling Radiologie 
 

Locatie Venlo   routenummer 79
  

 (077) 320 68 40 
  

Locatie Venray  
 

routenummer 10 
 

 (0478) 52 24 53 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 
Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 
Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 
internet: www.viecuri.nl 
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