Punctiecytologie bij Symbiant, locaties Noordwest en WFG
Graag brengen wij een, al langer bestaande maar weinig gebruikte
service, snelservice-cytologie binnen Noordwest en WFG onder de
aandacht.
Wat bieden wij aan?
Het direct, of in ieder geval dezelfde dag, aanprikken van een palpabele zwelling bij een
patiënt, met een eenduidige vraagstelling (bijvoorbeeld maligne vs. niet maligne).
Een specialist kan binnen kantoortijden, altijd in overleg met de dagconsulent van de
pathologie (via 088-0249902 Alkmaar of 088-0249904 Hoorn), overleggen en een
afspraak maken.
Voor wie is de service bedoeld?
De service is beschikbaar voor alle patiënten van alle medisch specialismen.
De patiënt wordt, indien mogelijk, gepuncteerd bij Symbiant (afdeling pathologie) of een
daarvoor aangewezen ruimte. Binnen Symbiant is er binnen kantoortijden een mobiel
punctieteam aanwezig dat op elke afdeling binnen het ziekenhuis kan puncteren.
Hoe gaat de procedure in zijn werk?
De aanvragend arts maakt samen met de patholoog een afspraak voor de punctie. De
patiënt kan zich melden bij het secretariaat van Symbiant (afdeling pathologie) met een
compleet ingevuld aanvraagformulier (in Alkmaar met C-nummer). Een analist neemt de
patiënt mee naar de punctiekamer. De patholoog legt aan de patiënt uit wat er gaat
gebeuren en vervolgens wordt er gepuncteerd. De analist en de patholoog kunnen binnen
enkele minuten aangeven of het materiaal representatief is, of dat er nog een keer
gepuncteerd zal worden. Bij voldoende materiaal kan de patiënt naar huis / terug naar de
afdeling. In het pathologie-laboratorium wordt het materiaal direct verwerkt en
beoordeeld door een analist en patholoog. Hier wordt een (voorlopig) verslag van
gemaakt dat dezelfde of de volgende dag zichtbaar is voor de aanvrager.
Voordelen van een punctie door de pathologie:
Er hoeft geen afspraak op langere termijn ingepland te worden.
Voor 15.00 uur gepuncteerd is dezelfde dag nog een (voorlopige) uitslag.
Op verzoek kan de uitslag direct doorgebeld worden.
Het betreft een relatief kleine ingreep, voor de patiënt qua risico te vergelijken met een
venapunctie.
Uitzonderingen:
Puncties waarbij radiologische assistentie nodig is (niet palpabele laesies, specifiek
gebied in een laesie).
Voor aanvullend onderzoek op het verkregen materiaal gelden de standaard
doorlooptijden voor een cytologische punctie.

