
  

Onderhuidse vet-

aspiratie/biopsie van 

de buikwand 

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

Binnenkort wordt bij u een stukje onderhuids vet uit uw buikwand 

weggezogen. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.  

 

 

Voorbereiding  
 

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. 

 

Als u overgevoelig bent voor pleisters of voor verdovingsmiddelen 

(lidocaïne), zoals bijvoorbeeld de verdoving die de tandarts gebruikt, 

meld dit dan voor het onderzoek aan de medewerker van de 

scopiekamer.  

 

Beleving 

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten 

aan ongemak of pijn als u een onderzoek 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.  

 

 

Het onderzoek  
 

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de polikliniek Interne 

geneeskunde van locatie Dordwijk. 

De medewerker van de polikliniek brengt u naar de behandelkamer. 

De medewerker vraagt u uw buik te ontbloten. 

 

Uw huid wordt gedesinfecteerd. Uw huid en het onderliggende 

weefsel worden verdoofd met een injectie. Vervolgens wordt met 

een dikkere naald naast uw navel brokjes vet weggezogen.  
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De weggenomen brokjes vet worden in het laboratorium micro-

scopisch verder onderzocht. 

 

Het onderzoek duurt 15 tot 20 minuten. 

 

 

Na het onderzoek  
 

Tijdens het verdoven of bij het wegzuigen van het vet kan een 

bloedvat geraakt worden. Hierdoor ontstaat een blauwe plek rondom 

uw navel. Door direct enkele minuten druk uit te oefenen op de 

insteekopening van de naald, kan de omvang van de blauwe plek 

beperkt worden. Een blauwe plek kan enkele dagen gevoelig zijn. 

Het verdwijnt meestal binnen 1 tot 2 weken. 

 

Na het onderzoek kunt u het ziekenhuis verlaten. Als u in het 

ziekenhuis bent opgenomen kunt u terug naar de verpleegafdeling.  

 

De uitslag 

Na ongeveer een week is de uitslag van het onderzoek bij uw 

specialist bekend. Na afloop van het onderzoek wordt met u een 

afspraak gemaakt voor op de polikliniek. Tijdens deze afspraak 

bespreekt de specialist met u de uitslag van het onderzoek. 

 

 

Tot slot 
 

Heeft u na het lezen nog vragen? Bel dan gerust naar de specialist 

die dit onderzoek heeft aangevraagd. De poliklinieken zijn 

bereikbaar van maandag tot en vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur. 

 

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/  

http://www.asz.nl/foldertest/
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