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Algemeen
Uw behandelend arts heeft in overleg met u een leverbiopsie voor u
aangevraagd. Bij een leverbiopsie wordt met een speciale naald een
klein stukje leverweefsel weggehaald voor onderzoek. De biopsie vindt
plaats op de afdeling Radiologie. Een radioloog voert het onderzoek
uit.
Voorbereiding
Voor de biopsie wordt u 1 dag in het ziekenhuis opgenomen. De secretaresse van uw behandelend arts regelt een opname met u.
Vóór de dag van de opname wordt uw bloed onderzocht. Uw behandelend arts geeft aan wanneer dit dient te gebeuren. Gebruikt u
bloedverdunnende medicijnen, dan dient u hiermee enkele dagen voor
het onderzoek te stoppen. Overlegt u dit altijd met uw behandelend
arts.
Op de dag van de opname dient u de 2 uren vóór het onderzoek nuchter te blijven. Dat wil zeggen dat u vanaf dat moment niet meer mag
eten of drinken. Na de ingreep mag u niet zelf autorijden. Regelt u
daarom vervoer naar huis.
Zorg ervoor dat u makkelijk zittende kleding aanheeft of meeneemt,
bijvoorbeeld een trainingspak of pyjama.
Het onderzoek
Een medewerker van het ziekenhuis begeleidt u vanaf de verpleegafdeling met een bed naar de afdeling Radiologie. De radioloog bespreekt eerst met u wat er gaat gebeuren.
In de onderzoekskamer gaat u op uw rug op de onderzoekstafel liggen. Uw lever wordt met behulp van echografie in beeld gebracht.
Hierbij maakt men gebruik van een zender/ontvanger. U krijgt gel op
uw lichaam waarna de radioloog met de zender/ontvanger over uw
buik beweegt. Uw lever wordt daardoor zichtbaar op het beeldscherm.
De gel kan koud aanvoelen. De echografie is niet pijnlijk.

Vervolgens wordt uw huid gedesinfecteerd. U krijgt een plaatselijke
verdoving op de plek waar geprikt wordt. De radioloog drukt de zender/ontvanger op uw huid waar de biopsie plaatsvindt. Om een goed
beeld te krijgen, wordt hierbij een niet-vette steriele gel gebruikt. Ook
deze gel kan koud aanvoelen.
De radioloog prikt met een speciale naald in uw lever en haalt er een
klein stukje weefsel weg. Afhankelijk van hoe het stukje weefsel eruitziet, kan de radioloog beslissen om nog een stukje weefsel weg te nemen. Dit weefsel gaat naar het laboratorium voor verder onderzoek.
De ingreep duurt ongeveer 30 minuten. Na de biopsie wordt er een
pleister op uw huid aangebracht. De verpleegkundige brengt u weer
terug naar de verpleegafdeling.
Nazorg
Na het onderzoek dient u 4 uur bedrust te houden op uw rug of op uw
rechter zij. De verpleegkundige controleert regelmatig uw bloeddruk,
hartslag en het wondje. Na 4 uur mag u in overleg met de verpleegkundige voorzichtig uit bed komen. Direct na het onderzoek mag u
weer wat eten en drinken.
Bij een leverbiopsie kunnen complicaties optreden. In dat geval dient u
een aantal uren ter observatie in het ziekenhuis blijven.
Mogelijke complicaties:
een bloeding door het prikken in de lever
een lekkage van gal in de buik
het ontstaan van koorts door een ontsteking
Voor al deze complicaties geldt dat ze zeldzaam zijn. Echter, als een
dergelijke complicatie zich voordoet kan verder medisch handelen
noodzakelijk zijn.
De behandelend arts beslist wanneer u weer naar huis mag. Meestal is
dit aan het einde van de middag. Bij uw ontslag wordt een controleafspraak met u gemaakt. Bij thuiskomst mag u geen zware handelingen
verrichten. De volgende dag mag u alles weer doen.

Problemen of vragen na uw opname
Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie.
Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis.
Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.
De uitslag van het onderzoek
De behandelend arts die voor u het onderzoek heeft aangevraagd,
ontvangt de uitslag van het onderzoek. Hij bespreekt de uitslag met u
tijdens de controleafspraak.
Bij verhindering
Als u verhinderd bent voor uw afspraak, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met het secretariaat van de polikliniek van uw behandelend arts.
Vragen
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan gerust
contact op met het secretariaat van uw behandelend arts. Tijdens uw
opname kunt u met uw vragen terecht bij de verpleging, uw behandelend arts of de radioloog.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens
over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt,
de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit
van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis.
Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie
het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).
Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken
bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede
behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de
keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan.
Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.
Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een
samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg
buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw
rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op
www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).

Slingeland Ziekenhuis
Kruisbergseweg 25
Postadres:
Postbus 169
7000 AD Doetinchem
Telefoon: (0314) 32 99 11
Internet: www.slingeland.nl

Nr. 1236-feb 18

