Pleurapunctie
U heeft vochtophoping rondom uw longen. Deze vochtophoping kan de long in
verdrukking brengen en zo benauwdheid veroorzaken.
Een pleurapunctie is een onderzoek waarbij de arts met een naald wat vocht tussen
de longvliezen wegneemt. Op deze manier kan achterhaald worden wat de oorzaak
van de vochtproductie is. In de meeste gevallen wordt dit vocht onderzocht in het
laboratorium.
Omdat het longvocht benauwdheid kan veroorzaken, kan de punctie ook ter verlichting
worden gedaan. De arts neemt dan eveneens door middel van een naald vocht weg.

De voorbereiding
U mag gewoon eten voor het onderzoek.
Gebruikt u bloedverdunnende middelen zoals Ascal, Xarelto, Sintrommitis of
Marcoumar, meldt u dit dan vooraf aan uw arts.

Het onderzoek
Op de dag van uw longpunctie mag u zich melden op de afdeling Dagbehandeling C7.
Tijdens het onderzoek zit u op de rand van het bed of de onderzoektafel. U hoeft
alleen uw bovenlijf te ontbloten. De huid wordt ter plaatse gedesinfecteerd. Met een
dunne naald worden de huid en het longvlies door middel van een injectie verdoofd.
Dit voelt aan als een gewone bloedprik en wordt als licht pijnlijk ervaren. Het verdere
onderzoek is door de verdoving pijnloos. Er kan na het onderzoek wel een hoestprikkel
ontstaan.
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De longarts staat meestal achter uw rug en brengt een naald in tussen twee ribben,
tot in de holte tussen de twee longbladen. Op de punctienaald zit een spuit, waarmee
vocht wordt opgezogen.
De ingreep duurt ongeveer 5 tot 10 minuten, soms wat langer als langzaam veel vocht
moet worden afgezogen bij een verlichtende punctie. Op het wondje wordt een pleister
gedaan.

Na het onderzoek
Het is verstandig om het na het onderzoek een half uurtje rustig aan te doen.
Afhankelijk van wat uw arts aangeeft, worden nog röntgenfoto’s gemaakt om het effect
van de longpunctie goed te beoordelen.
Bij een longpunctie ontstaan soms complicaties zoals een bloeding. In een enkel geval
treedt bij een longpunctie een kleine luchtlekkage op, waardoor u een klaplong
(pneumothorax) kunt krijgen. Om de klaplong te verhelpen krijgt u een dun slangetje
(drain) in de borstholte om de lucht af te zuigen. De long kan zich dan weer ontplooien.
Het aanbrengen van het slangetje gebeurt onder plaatselijke verdoving. Om te
herstellen, verblijft u enkele dagen op de afdeling.

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

Tot slot
Maakt u zich zorgen of heeft u andere problemen als gevolg van het onderzoek/de behandeling, dan kunt u bellen
met uw specialist in het ziekenhuis.




Bij een meerdaagse opname geldt:
Tot één week na het onderzoek/de behandeling belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
o Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 17.00 uur) naar de polikliniek van het betreffende
specialisme.
o Vraagt u buiten kantooruren (17.00 - 8.00 uur) naar de verpleegafdeling van het betreffende
specialisme.
Bij een behandeling in dagopname geldt:
Tot één week na het onderzoek/de behandeling belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
o Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 17.00 uur) naar de polikliniek van het betreffende
specialisme.
o Vraagt u buiten kantooruren (17.00 - 8.00 uur) naar de Spoedeisende Hulp.
Bij problemen meer dan een week na ontslag neemt u eerst contact op met uw huisarts of met de
Huisartsenpost, tenzij anders is afgesproken met de specialist.

2
Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

