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Pleurapunctie

Het onderzoek

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een pleurapunctie. Bij een pleurapunctie
wordt vocht dat rond de long zit met behulp van een
naald weggehaald. In deze folder wordt de gang
van zaken bij dit onderzoek in grote lijnen beschreven.

Meestal wordt het onderzoek uitgevoerd terwijl u
rechtop zit. Als u te ziek of te zwak bent kan de arts
proberen het onderzoek te doen terwijl u in bed ligt.

Algemeen
De longen zijn omgeven door twee vliezen, waartussen zich vocht kan ophopen. Dit kan leiden tot
diverse klachten. De aanwezigheid van vocht wordt
aangetoond door lichamelijk onderzoek en door het
maken van een röntgenfoto van de borstkas. Via
een prikje in de borstholte zal de arts proberen wat
van dat vocht, dat op de foto tussen de longvliezen
te zien is, af te nemen voor nader onderzoek.
Soms kan tussen deze longvliezen zelfs zoveel
vocht zitten, dat de long hierdoor in verdrukking
wordt gebracht en er bijgevolg kortademigheid kan
optreden.
De prik, waarbij geprobeerd wordt deze vochtophoping weg te nemen heet "ontlastende punctie".

De voorbereiding
U hoeft voor deze ingreep niet nuchter te zijn.
Gebruikt u echter bloedverdunnende middelen
zoals Sintrom-mitis of Marcoumar, meldt dit dan
vooraf aan uw arts.

U wordt gevraagd om op de rand van uw bed te
gaan zitten met de voeten ondersteund door een
bankje of op een kruk en uw bovenkleding uit te
trekken.
De arts zoekt de plaats op waar het meeste vocht
zit door op de borstkas te kloppen en markeert deze
plaats. De huid wordt gedesinfecteerd met een
vloeistof zonder jodium. De huid en het longvlies
wordt met een injectie met een dunne naald plaatselijk verdoofd of wordt via deze naald wat vocht
afgenomen. Dit voelt aan als een gewone 'bloedprik' en wordt als licht pijnlijk ervaren. Het verdere
onderzoek is door de verdoving pijnloos, hoewel
een hoestprikkel kan ontstaan.
De longarts staat meestal aan uw rugzijde en
brengt een naaldje in, tussen twee ribben, tot in de
holte tussen de twee longbladen (pleuraholte).
Op de punctienaald zit een spuit, waarmee het
vocht wordt opgezogen. Het zo verkregen pleuravocht wordt opgestuurd voor verder onderzoek.
De ingreep duurt ongeveer 5-10 minuten. Een
ontlastende punctie duurt langer, omdat er meer
vocht wordt afgenomen.
Op het wondje wordt een pleister gedaan, die na
een uurtje verwijderd mag worden.
Het is verstandig om het gedurende een half uurtje
na het onderzoek rustig aan te doen.
Afhankelijk van wat uw arts aangeeft, wordt nog
een röntgenfoto gemaakt om het effect van de
pleurapunctie goed te kunnen beoordelen.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?
Als u door ziekte of een andere reden verhinderd
bent uw afspraak na te komen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Longfunctie.
In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen
worden.

Heeft u nog vragen?
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen
hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Longfunctie.
Telefoon: 0495 - 57 21 94

