Brugge, datum en uur:

Departement Radiologie – MBV
www.rxbrugge.be

Formulier van toestemming na voorlichting
CT biopsie
Het doel van dit formulier is de patiënt in te lichten over de procedure en haar mogelijke
complicaties. Dit formulier wil de patiënt niet onnodig angstig maken voor de procedure die
bij hem/haar gepland is, doch een beeld geven van de interventie en een aantal mogelijke,
doch zeldzame complicaties. De lijst van de vermelde, zeldzame, complicaties is niet
limitatief. Voor alle vragen kan de patiënt terecht bij de radioloog via het telefoonnummer:
050/452100 of via de website waarvan het adres hierboven vermeld is. Vóór de procedure zal
de patiënt mondeling ingelicht worden door de radioloog en kan hij rechtstreeks terecht bij de
radioloog voor alle vragen. De handtekening die van de patiënt gevraagd wordt, is enkel ter
bevestiging van zijn/haar toestemming voor de procedure, na degelijk voorgelicht te zijn

Patiëntnaam en i.d. gegevens:

Diagnose of vermoedelijke diagnose bij de patiënt:

Aard van de voorgestelde biopsie:
CT geleide biopsie
Doel van de voorgestelde biopsie:
Afnemen van celmateriaal of van een weefselfragment met het oog op verder microscopisch
onderzoek. Het gebiopsieerde materaal wordt onderzocht op de aanwezigheid van
kwaadaardige cellen (en ter bepaling van het type tumor) en/of op de aanwezigheid van
microben (ter bepaling van het type infectie).
Procedure verloop:
Met een CT-scan worden eerst foto’s gemaakt van de plaats waar de biopsie genomen wordt.
Op basis van de CT-beelden wordt er een markeerder op de huid geplaatst. Er worden
metingen van diepteligging van het aan te prikken letsel uitgevoerd en de eventuele
invalshoek van de biopsienaald wordt voorbereid op de CT-opnamen.
De huid wordt ontsmet en wordt locaal verdoofd. Met een fijne naald wordt dan naar het letsel
geprikt
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Met de naald ter plaatse wordt er vervolgens een CT-opname gemaakt, ter controle van de
naaldpositie. Indien de naaldpunt in het letsel zit, wordt er een stukje weefsel meegenomen
(hetzij door opzuigen van cellen in een spuit, hetzij door met een speciale naald een stukje
weefsel weg te knippen).
Soms wordt deze procedure nog een tweede en derde maal herhaald om zeker voldoende staal
te hebben.
Na de procedure wordt de naald weggenomen, de punctieplaats afgedrukt, de huid opnieuw
ontsmet en de punctieplaats afgedekt met een pleister.
Risico’s van de biopsie:
Bloedingen op de punctieplaats.
Infectie van de punctieplaats en het punctietraject.
Fistel met aanliggende organen (maag, darm)
Maag of darmperforatie indien de punctie in het abdomen.
Pneumothorax indien de punctie in de longen.
Aanprikken van trachea, schildklier,speekselklier indien de punctie in de hals.
Bloedvatperforatie.
Kortstondig flauwvallen als reactie op de prik (vagale reactie).
Aanprikken van een zenuw met zenuwirritatie tot gevolg.
Gevolgen van de biopsie:
Het onderzoek van het weefselfragment zal de verdere therapie bepalen (bijvoorbeeld het al
dan niet operatief verwijderen van een tumor, de keuze van de juiste chemo- of radiotherapie
in functie van het type tumor, de keuze van de juiste antibiotica bij infectieuze letsels).
Eventuele alternatieven voor de biopsie:
Eventuele gevolgen van deze alternatieven:
In de plaatst van een biopsie onder geleide van medische beeldvormingstechnieken kan men
een operatief onderzoek laten uitvoeren. Dit laatste is evenwel veel invasiever.
Het niet behandelen van een tumor leidt tot een verdere progressie van het tumorweefsel (met
eventueel uitzaaiingen tot gevolg) zodat deze nog moeilijker te behandelen wordt.
Het niet behandelen van een infectieuze pathologie kan leiden tot een verdere uitbreiding van
de infectie met eveneens een moeilijkere behandeling tot gevolg.
Vragen en opmerkingen van de patiënt:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
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Ondergetekende patiënt verklaart uitvoerig en begrijpbaar door de radioloog te zijn ingelicht
over de procedure die bij hem wordt uitgevoerd op
De ondergetekende patiënt verklaart bovendien te zijn ingelicht over alle mogelijke
complicaties van deze procedure.

Handtekening patiënt samen met de eigenhandig geschreven tekst “voor akkoord” en
eigenhandig geschreven naam.
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