Interne Geneeskunde
Leverbiopsie

Beter voor elkaar

Uw arts heeft met u afgesproken dat er een leverbiopsie verricht gaat
worden.
In deze folder kunt u lezen hoe dat gaat.
Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, stelt u die dan gerust
aan de arts of verpleegkundige.

Wat is een leverbiopsie
Dit is een ingreep waarbij door middel van een holle biopsienaald weefsel
uit de lever verkregen wordt voor onderzoek.
Deze ingreep duurt ongeveer 20 minuten en is over het algemeen niet
pijnlijk omdat u van tevoren een injectie tegen de pijn krijgt.

Voorbereiding
Indien u antistolling gebruikt wordt dit in overleg met de arts-assistent
tijdelijk gestaakt.
Een half uur voor de handeling krijgt u een injectie tegen de pijn, deze wordt
gegeven in uw bovenbeen of bil.

Het onderzoek
Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug. De arts assistent bepaalt eerst waar
hij/ zij de biopsie gaat verrichten.
De plaats wordt gedesinfecteerd en hierna verdoofd met
verdovingsvloeistof.
Als de huid niet gevoelig meer is wordt de lever aangeprikt en wat weefsel
weggehaald.
Daarna wordt de biopsienaald verwijderd, het wondje afgeplakt en is de
handeling voorbij.
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Na het onderzoek
Het verkregen leverweefsel wordt opgestuurd en onderzocht.
Het duurt vijf werkdagen voor de uitslag bekend is.
Het is van belang om na de ingreep gedurende vier uur platte bedrust te
houden, dit in verband met eventueel nabloeden. Ook is het van belang om
tot één uur na het onderzoek nuchter te blijven.
Er is in een bloedrijk orgaan is geprikt en daarom bestaat de kans op een
eventuele bloeding, waardoor de bloeddruk gaat dalen. Na een leverbiopsie
worden daarom uw bloeddruk en polsslag regelmatig gecontroleerd.
Indien u antistolling gebruikt wordt deze in overleg met de arts assistent
weer hervat.
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stelt u deze dan gerust
aan de verpleegkundige of aan de arts.

www.ikazia.nl
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
.ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺘﺮﺟﻢ أو ﯾﺸﺮح ﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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