LUMBAALPUNCTIE
In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie
over de lumbaalpunctie die binnenkort bij u zal worden uitgevoerd. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen. Indien voor u van toepassing zullen
aanvullingen en/of wijzigingen op deze algemene informatie altijd door uw
behandelend arts aan u worden meegedeeld.
Doel van het onderzoek
Bij een lumbaalpunctie (‘ruggenprik’)
wordt een kleine hoeveelheid vocht uit uw
wervelkanaal afgenomen. Dit vocht wordt
in het laboratorium onderzocht en de
uitslag geeft uw behandelend arts meer
informatie over de mogelijke oorzaak van
uw klachten.
Voorbereiding op het onderzoek
Het onderzoek vindt in de meeste gevallen poliklinisch plaats op de afdeling
Dagverpleging. Een speciale voorbereiding is niet nodig. Het is wel belangrijk
dat u aan uw behandelend arts doorgeeft:
 of u allergisch bent voor jodium en
 of u bloedverdunnende medicijnen
gebruikt. Het gaat om de volgende
geneesmiddelen: Sintrom(-mitis),
Marcoumar, Acenocoumarol,
Fenprocoumon, Ascal, Carbasalaatcalcium, Acetylsalicylzuur, Clopidogrel,
Dabigatran, Pradaxa, Apixaban,
Eliquis, Rivaroxaban of Xarelto.
Uw afspraak
U kunt zich op de afgesproken tijd
melden bij de balie van de
dagbehandeling, 1e etage afdeling B.

Het onderzoek
Het onderzoek kan zowel op een bed als
op een onderzoektafel worden uitgevoerd.
U wordt verzocht op uw linkerzij te gaan
liggen, met uw neus naar uw knieën.
Het is belangrijk zo stil mogelijk te blijven
liggen. Uw behandelend arts brengt
tussen twee wervels door een dunne
naald in het wervelkanaal in (niet in het
ruggenmerg). Via de naald wordt een
klein beetje vocht afgenomen. Het is ook
mogelijk, dat hieraan voorafgaand via de
naald de druk in het wervelkanaal wordt
gemeten. U zult hier vrijwel niets van
merken. Als het onderzoek klaar is, wordt
de naald verwijderd.
Het onderzoek duurt ongeveer 15 – 30
minuten.
Na het onderzoek
Het is belangrijk dat u na het onderzoek
minimaal één uur plat blijft liggen. Op de
afdeling wordt soms bloed afgenomen
voor nader onderzoek. Als de controles in
orde zijn mag u weer naar huis. Wij
adviseren u niet alleen naar huis te rijden,
begeleiding is wenselijk.
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Complicaties
Het onderzoek verloopt meestal zonder
problemen. De dagen na het onderzoek
kunnen er hoofdpijnklachten optreden. U
kunt de hoofdpijn het beste bestrijden
met Paracetamol 500 mg tot 4x daags
2 tabletten en door zo plat mogelijk te
gaan liggen. Over het algemeen
verdwijnen deze klachten
na 3 tot 5 dagen. Mocht dit niet het geval
zijn dan adviseren wij u contact op te
nemen met de poli neurologie.

Wij maken u er op attent, dat vergoeding
van de kosten voor onderzoek of behandeling in het Spijkenisse Medisch
Centrum afhankelijk is van uw zorgverzekeraar en de zorgpolis die u heeft afgesloten. Om verrassingen te voorkomen
adviseren wij u contact op te nemen met
uw zorgverzekeraar om na te gaan in
hoeverre de kosten voor u worden
vergoed.
Meer informatie leest u in de folder
‘Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?’ op
www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht >
item Algemeen en die tevens verkrijgbaar
is bij de medewerkers van het ziekenhuis.

Mocht u na het onderzoek koorts krijgen
(38,5 graden of hoger) dan dient u direct
contact op te nemen met uw behandelend arts.

Kijk ook eens op www.dezorgnota.nl.
Deze website biedt informatie over de
zorgnota en de zorgkosten in het algemeen, geeft antwoord op veel gestelde
vragen en geeft aan waar u met welke
vraag terecht kunt.

De medewerkers van de polikliniek
Neurologie zijn hiertoe op werkdagen van
08.00 uur tot 16.30 uur bereikbaar op
telefoonnummer (0181) 65 83 70.
Op andere dagen en tijden kunt u contact
opnemen met de medewerkers van de
receptie van het Spijkenisse Medisch
Centrum. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen
per week bereikbaar op telefoonnummer
(0181) 65 88 88.
De uitslag
Bij uw eerstvolgende polikliniekbezoek
zal uw behandelend arts de uitslag van
het onderzoek met u bespreken.
Tot slot
Mocht u na het lezen van deze algemene
informatie nog vragen hebben, stelt u die
dan gerust aan uw behandelend arts of
aan de assistente van de polikliniek. De
medewerkers van de polikliniek Neurologie zijn op werkdagen van 08.00 tot
16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer
(0181) 65 83 70.
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