Pleurapunctie
Inhoudsopgave
Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Waar vindt het onderzoek plaats?
Voorbereiding thuis
Het onderzoek
Na het onderzoek
De uitslag
Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?
Tot slot
Belangrijke telefoonnummers

1
1
1
2
2
2
2
2

Binnenkort wordt u op de Endoscopie-afdeling verwacht voor een pleurapunctie. Een pleurapunctie is
een onderzoek waarbij een holle naald in de borstkas wordt ingebracht. Met deze naald wordt vocht
afgenomen. Hoeveel vocht wordt afgenomen, hangt af van de reden van het onderzoek. Als de longen
door een punctie moeten worden ontlast, dat wil zeggen het afvloeien van een vochtophoping tussen
de longvliezen, zal er veel vocht worden afgenomen. Als de punctie plaatsvindt voor verder onderzoek
of het stellen van een diagnose, wordt er weinig vocht afgenomen. Het onderzoek duurt ongeveer 10
minuten.

Waar vindt het onderzoek plaats?
Het onderzoek vindt plaats op locatie:

□
□
□

ETZ Elisabeth, afdeling Endoscopie- route 50
ETZ TweeSteden, polikliniekgebouw, wachtruimte 3
ETZ Waalwijk, route 56

Voorbereiding thuis
U hoeft zich niet op het onderzoek voor te bereiden. Als u echter bloedverdunnende medicijnen
gebruikt, is het belangrijk dat u dit doorgeeft. De longarts kan adviseren om met de inname tijdelijk te
stoppen.

Het onderzoek
Tijdens het onderzoek zit u en is uw bovenlichaam bloot. Op uw schoot komt een kussen te liggen
waarop u met uw ellebogen kunt steunen. De punctie vindt achter op de rug plaats. Eerst wordt de
huid gedesinfecteerd met chloorhexidine. De plaats van de punctie wordt indien nodig met een
injectie verdoofd. Als de verdoving wordt ingespoten, kunt u op die plaats even een branderig gevoel
krijgen. Dit gevoel is heel snel weer verdwenen.
Na de verdoving brengt de longarts de holle naald in tussen twee ribben, tot in de holte tussen de
twee longvliezen. Dit voelt u nauwelijks, omdat de plek goed verdoofd is. Via de punctienaald wordt
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het vocht vervolgens opgezogen.
Tijdens het onderzoek is het belangrijk dat u zo stil mogelijk zit en vooral dat u niet gaat hoesten.
Probeer daarom zo lang mogelijk een hoestprikkel tegen te houden. Als het niet meer gaat, geef dit
dan door aan de arts of verpleegkundige), zodat de punctie kan worden beëindigd.
Als de punctie klaar is, wordt het wondje met een pleister of steriel gaasje afgeplakt.

Na het onderzoek
Als u zich goed voelt en het wondje bloedt niet na, dan mag u na het onderzoek weer naar huis of
terug naar uw verpleegafdeling als u in het ziekenhuis bent opgenomen.
Het is verstandig om na het onderzoek het een half uurtje rustig aan te doen.

De uitslag
Als er vocht voor onderzoek is weggenomen, duurt het een paar dagen voor de uitslag bekend is. In
dat geval zult u een afspraak op de polikliniek moeten maken voor de uitslag.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?
Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, wordt u verzocht
zo snel mogelijk contact op te nemen met de polikliniek Longgeneeskunde In uw plaats kan dan een
andere patiënt geholpen worden. Als u wilt, kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Tot slot
Als u na het lezen van deze folder of na het onderzoek nog vragen hebt, dan kunt u op werkdagen
tussen 09.00 uur en 16.30 uur contact opnemen met de polikliniek Longgeneeskunde.
Aan het begin van het onderzoek zal de specialist of de verpleegkundige u vertellen wat er gaat
gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem/haar stellen.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Polikliniek Longgeneeskunde:

(013) 221 02 60

Locatie ETZ TweeSteden
Polikliniekgebouw, Wachtruimte 3
Locatie ETZ Waalwijk
Nummer 56
Locatie ETZ Elisabeth
Polikliniek Longgeneeskunde
Route 22
Afdeling Endoscopie
Route 50
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