PLEURAPUNCTIE
Deze folder geeft u meer informatie over een pleurapunctie. Wij raden u aan
deze informatie zorgvuldig te lezen.
Uw afspraak:
Datum: ……………………………………..
Tijd:

……………………………………..

Onderzoek
Naar de onderzoekskamer
Op het afgesproken tijdstip wordt u
verwacht op route 109. Daar vraagt de
verpleegkundige u op een krukje of op de
rand van de onderzoekstafel te gaan
zitten en uw bovenkleding uit te trekken.

U meldt zich bij route 109 (1e
verdieping) op de endoscopie afdeling.
Vergeet niet om uw patiëntenkaart en
Echo
een geldig ID-bewijs mee te nemen
U krijgt koude gel op uw rug aangebracht
naar de afdeling. U dient ook een
waarna de arts met een echo kan kijken.
begeleider bij u te hebben.
Verdoving
Vervolgens geeft de longarts u een
Wat is een pleurapunctie?
injectie die de huid en het longvlies
Door middel van een pleurapunctie zuigt
verdooft op de plaats waar de punctie
de arts met een naald vocht tussen longgedaan zal worden. Dit is meestal aan de
vliezen weg. Soms wordt dit vocht
rugzijde, tussen de ribben.
onderzocht in het laboratorium.
De injectie voelt aan als een gewone
Voorbereiding
‘bloedprik’; dit kan even pijnlijk zijn.
Daarna wordt een dunne drainage
 U hoeft vóór het onderzoek niet
ingebracht. Het vervolg van het
nuchter te zijn; dat wil zeggen dat u
onderzoek is door deze verdoving
vooraf gewoon kunt eten en drinken.
meestal pijnloos. Wel kunt u tijdens het
 Gebruikt u bloedverdunnende
onderzoek last krijgen van een
middelen zoals Sintrom,
hoestprikkel.
Acenocoumarol, Marcoumar,
Feuprocoumon, Acetylsalicylzuur
(ascal), Clopidogrel of NOAC meldt dit Punctie
De longarts staat bij deze ingreep
dan vooraf aan uw arts.
meestal aan uw rugzijde en brengt een
naald in tussen twee ribben, tot in de
holte tussen de twee longbladen (de
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‘pleuraholte’). Via deze punctienaald
verwijdert de arts het eventueel
aanwezige vocht. Soms wordt dit vocht
opgestuurd voor nader onderzoek. De
arts trekt vervolgens de naald terug en
plakt een pleister op het wondje. Als er
met een punctie alleen wat vocht wordt
verwijderd, wordt dit niet ook nog
verdoofd.

gaan in hoeverre de kosten voor u
worden vergoed.

Duur van het onderzoek
De ingreep duurt ongeveer 5 tot 10
minuten. Wanneer langzaam veel vocht
moet worden afgezogen, kan het wat
langer duren. Afhankelijk van wat uw arts
aangeeft, worden nog röntgenfoto’s
gemaakt om het effect van de pleurapunctie goed te kunnen beoordelen.
Nazorg
Na het onderzoek is het verstandig om
het een half uurtje rustig aan te doen.
Daarna kunt u weer alles doen wat u
gewend was.
Tot slot
Tijdens het onderzoek krijgt u steeds
uitleg en kunt u ook vragen stellen.
Wanneer er vocht wordt opgestuurd voor
nader onderzoek, ontvangt u de uitslag
ongeveer een week na het onderzoek.
Mocht u naar aanleiding van deze folder
nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om
contact met ons op te nemen. Dit kan van
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot
16.30 via (0181) 65 83 44.
Wij maken u erop attent, dat vergoeding
van kosten voor onderzoek of
behandeling in Spijkenisse Medisch
Centrum afhankelijk is van uw
zorgverzekeraar en de zorgpolis die u
hebt afgesloten. Om verrassingen te
voorkomen adviseren wij u contact op te
nemen met uw zorgverzekeraar om na te
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