Schildklier
sclerosering

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
U heeft binnenkort een afspraak voor een punctie van de schildklier.
In deze folder leest u hier meer over.

Doel
Bij u is een cyste in de schildklier gevonden. Een cyste is een holte
gevuld met vocht. Tijdens deze behandeling wordt het vocht uit de
cyste gezogen. Vervolgens wordt de cyste dichtgeplakt. Na de
behandeling is de cyste verdwenen.
De behandeling wordt op de afdeling Radiologie uitgevoerd door
een radioloog of een arts-assistent in opleiding.

Voorbereiding
U hoeft niet nuchter te zijn voor deze behandeling.
Bloedverdunners en andere medicijnen mag u zoals gebruikelijk
innemen.
We raden u aan om op de dag van het onderzoek gemakkelijk
zittende kleding aan te trekken.
Na de behandeling mag u geen voertuig besturen. We raden u aan
om te regelen dat iemand u na de behandeling komt ophalen.
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Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten
aan ongemak of pijn als u behandeling krijgt. Toch beleeft ieder
mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u
ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra
rekening mee houden.

De behandeling
De echo-assistente vraagt u de bovenkleding uit te trekken. Als u
een hemd zonder ritsen of knopen aanheeft, mag u dit aanhouden.
In de echokamer ligt u op uw rug op de onderzoekstafel. Uw hals
wordt afgedekt met een steriele doek.
Met een echoapparaat wordt de cyste in beeld gebracht. De cyste
wordt met een naald aangeprikt. Al het vocht in de cyste wordt uit de
cyste gezogen. Vervolgens wordt er ethanol (Aethoxysklerol)
ingespoten. Dit is een medicijn dat ervoor zorgt dat de cyste
verkleefd. Dit kan een branderig gevoel geven. Het branderige
gevoel verdwijnt snel. Vervolgens wordt de naald verwijderd.
Het medicijn moet gedurende 10 minuten inwerken. Na tien minuten
wordt er opnieuw een naald ingebracht en wordt de ethanol
verwijderd uit de cyste. Hierna is de cyste verdwenen.
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Na de behandeling
Na de behandeling gaat u even in de wachtkamer zitten. Als alles
goed gaat mag u na 10 minuten naar huis. Tot de volgende dag
mag u geen voertuig besturen.
Het vocht dat uit de cyste is gezogen wordt opgestuurd naar het
laboratorium. De uitslag hiervan wordt opgestuurd naar uw internist.
U heeft een week na de behandeling een afspraak bij de internist.
Tijdens deze afspraak bespreekt de internist de uitslag van het
onderzoek met u.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust
naar de afdeling Radiologie, tel. (078) 654 71 90. Dat kan van
maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur. We
beantwoorden uw vragen graag.
Meer informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en de
verschillende onderzoeken en behandelingen kunt u vinden op onze
website: www.asz.nl
Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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