
 
 
Vakgebied Radiologie 

 
Titel SEPA  1 Drainages, cytologische en histologische puncties CT geleid op hals, 

thorax, abdomen en musculoskeletaal gebied 
 

Gedetailleerde 
beschrijving 

Het CT geleid uitvoeren, voorbereiden en nazorg leveren bij de 
drainages en puncties op hals, thorax, abdomen en musculoskeletaal 
gebied bij poliklinisch, klinische en trauma patiënten. Kiezen van de 
juiste punctie techniek op basis van de beelden en indicatie. 
Daarbij rekening houden met contra indicaties, juiste apparatuur en 
materialen om de punctie / drainage te verrichten.  
 
Taken: 

- Uitvoeren informed consent 
- Beoordelen scan en bepalend van juiste techniek en materiaal 
- Bewaken patiënt, complicaties opmerken en daar op handelen 
- Nazorg formulier invullen.  
-  

 
Specifieke 
- Kennis 
- Vaardigheden 
- Attitude 

Kennis:  
- Technische kennis van Computer Tomografie, MBRT 

2002-2006 en post-HBO CT Inholland Haarlem  
- Anatomische kennis van hals, thorax, abdomen (anatomie 

leerboeken). 
- Pathologische kennis van hals, thorax, abdomen (pathologie 

leerboeken). 
- Instelprotocollen voor CT-onderzoeken (KIS), verworven 

kennis 12 jaar specialistisch CT laborant. 
- Kennis van eventuele contra-indicaties en complicaties die 

kunnen optreden en weet hier op te handelen. 
- Interpretatie van laboratoriumgegevens met betrekking tot 

stolling volgens protocol (KIS) 
- Diverse verdovingsmogelijkheden 
- Diverse bijwerkingen van medicatie 
- Methoden en technieken van gangbare medische handelingen 

en bijbehorende medicatie 
- Medische protocollen, standaarden, procedures en 

voorschriften 
 

Vaardigheden: 
- Interpreteren en protocolleren onderzoek 
- Heeft weet van de aanwezige materialen om puncties uit te 

kunnen voeren 
- Verkrijgen van informed consent 
- Zelfstandig kunnen werken 
- Correcte verslaglegging 
- Gebruiken van ZGTPACS en Terarecon 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
Attitude: 

- De PA heeft inzicht in het eigen kunnen en vraagt hulp waar 
dat nodig is. 

- PA geeft indien nodig instructies en terugkoppeling aan de 
MBB’ers. 

- PA neemt een professionele houding aan. 
- PA zorgt voor goede communicatie met radiologen. 
- PA zorgt voor juiste afhandeling van onderzoek en 

communicatie naar aanvragend arts. 
- PA creëert een veilige omgeving waarin de patiënt zich 

comfortabel voelt, rekening houdend met de privacy en 
beperkingen van de patiënt 
 

CanMEDS 
kerncompetenties 

- Medisch deskundige 
- Professional 
- Samenwerker 
- Communicator 

 
 
 
 

Beoordeling Akkoordverklaring van leermeester als PA i.o. zich op gewenst niveau 
bevindt door middel van feedback van supervisoren.  
Aanleveren van de juiste aantal KPB beoordelingen die nodig zijn voor 
het behalen van het juiste CANMED niveau 
 
 
 
 


