Pleurapunctie
Door uw huisarts of uw specialist is geconstateerd dat u last heeft van vochtophoping
tussen de longvliezen (vocht achter de longen). Het vocht tussen de longvliezen wordt
pleuravocht genoemd. Ieder mens heeft pleuravocht tussen de longvliezen, maar door
verschillende oorzaken kan dit vocht ineens of geleidelijk toenemen en daardoor de long
in verdrukking brengen. Dit kan benauwdheid veroorzaken.

Doel van de behandeling
Om uw benauwdheid te verlichten zal de longarts via een holle naald het teveel aan
pleuravocht af laten lopen. Dit noemen we een pleurapunctie. Een gedeelte van dit
pleuravocht zal indien nodig worden onderzocht in het laboratorium om zo te
achterhalen wat de oorzaak van het teveel aan pleuravocht is.

Risico’s en complicaties
Bij een pleurapunctie is er een kleine kans dat er een complicatie optreedt. In een enkel
geval treedt bij een pleurapunctie een lekkage op, waardoor u een klaplong
(pneumothorax) kunt krijgen. Om de klaplong te verhelpen wordt een dun slangetje
(drain) in de borstholte geplaatst om lucht af te zuigen. De long kan zich dan weer
ontplooien. Het aanbrengen van het slangetje gebeurt onder plaatselijke verdoving.
Om te herstellen blijft u enkele dagen op de verpleegafdeling. Een zeldzame andere
complicatie die op kan treden na een pleurapunctie is een bloeding.
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Voorbereiding op de behandeling
De behandeling vindt meestal plaats op de longbehandelkamer. U mag voor dit
onderzoek gewoon eten en drinken. Gebruikt u bloedverdunnende middelen zoals
Ascal, Sintrommitis (Acenocoumarol) of Marcoumar (Fenprocumon), meldt u dit dan
vooraf aan de longarts. Voor het onderzoek moet u uw bovenlichaam ontbloten.
Trekt u daarom gemakkelijke kleding aan.

De behandeling
Tijdens de behandeling zit u met ontbloot bovenlichaam op de rand van het bed of de
behandeltafel. U krijgt een kussen onder uw armen, zodat u enigszins voorovergebogen
kunt zitten. Een verpleegkundige blijft bij u staan om u te ondersteunen en u te helpen
indien dit noodzakelijk is. De longarts staat meestal achter uw rug en wordt geassisteerd
door een tweede verpleegkundige.
 De longarts bepaalt eerst de plaats van de punctie, tussen twee ribben in.
 Daarna wordt uw huid op deze plek gedesinfecteerd en zal de longarts verdovende
vloeistof inspuiten. Dit kan een branderig gevoel geven.
 Na het verdoven vindt de punctie plaats met een holle naald waaraan een slangetje
met opvangzak gekoppeld zit.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.





Via de naald kan het teveel aan pleuravocht aflopen. Dit duurt ongeveer vijf a tien minuten.
Door het aflopen van het pleuravocht kan de long zich weer goed ontplooien.
Dit gaat gepaard met een hoestprikkel. Zodra de longarts merkt dat u begint
te hoesten zal hij stoppen met de pleurapunctie.
De naald wordt verwijderd en het prikwondje wordt afgeplakt met een pleister.

Na de behandeling
Na de behandeling mag u zich weer aankleden. Het is verstandig om de rest van de dag rustig aan te doen.
Het ontplooien van de longen kan pijnlijk zijn, in dat geval mag u paracetamol innemen. De pleister van het
prikwondje mag u de volgende dag verwijderen.

De uitslag
De longarts zal u na de behandeling even te woord staan. Het onderzoek van pleuravocht duurt vijf à zeven
werkdagen. Deze uitslag krijgt u van uw behandelend specialist. Deze bespreekt tevens met u wat de verdere
gang van zaken is. U krijgt een afspraak voor dit gesprek.

Wat te doen bij..
Als u problemen heeft ten gevolge van de behandeling of als u zich zorgen maakt, belt u dan met het ziekenhuis
via telefoon 033 - 850 50 50. Vraagt u binnen kantooruren naar de polikliniek longziekten en buiten kantooruren
naar de afdeling Spoedeisende Hulp.

Vragen
Heeft u vragen over uw onderzoek, stelt u deze dan aan uw huisarts of behandelend specialist. Het is verstandig
om uw vragen van tevoren op te schrijven, dan weet u zeker dat u niets vergeet. Voor dringende vragen kunt u
ook bellen naar de polikliniek longziekten via telefoonnummer: 033 - 850 50 50.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?



Een lijst van medicijnen die u regelmatig slikt.
Naam en gegevens van een contactpersoon die we kunnen bellen als dat nodig is.

Praktische informatie
U heeft een afspraak op:
______________________________

Telefoonnummers
U kunt het ziekenhuis bereiken via het algemene telefoonnummer 033 - 850 50 50. Vraagt u naar de afdeling
Endoscopie.

Afspraak
Als u een afspraak wilt maken of verzetten, belt u met het Afsprakennummer: 033 - 850 60 70.
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Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

