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Beste patiënt,
U vernam via uw arts dat u een pleurapunctie moet ondergaan. Deze brochure geeft u
meer informatie over deze procedure en probeert op een aantal veel gestelde vragen
antwoord te geven.
Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te
stellen. Uw behandelende geneesheer en/of de verpleegkundigen zijn steeds bereid
om op al uw vragen te antwoorden.

Wat is een pleurapunctie
Er kan zich vocht ophopen tussen de longvliezen, dit kan een benauwd gevoel geven.
Bij een pleurapunctie wordt een kleine hoeveelheid van het vocht dat tussen de
longvliezen zit, weggezogen voor onderzoek.
Het doel is om de oorzaak van de vochtophoping te achterhalen (=diagnostische
pleurapunctie).
Bij een pleuradrainage (=therapeutische pleurapunctie) wordt getracht het vocht
tussen de longen volledig weg te nemen, om zo het benauwd gevoel te doen
verdwijnen.
Zowel de diagnostische als de therapeutische pleurapunctie gebeuren meestal onder
echo begeleiding.

Verloop van de procedure
Voor het onderzoek
U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te blijven. Breng de arts wel op de hoogte van
de medicatie die u inneemt. Bepaalde medicatie zoals bloedverdunners moeten
gestopt worden in overleg met de arts.
Wanneer u aan de beurt bent, zal de verpleegkundige vragen naar uw naam,
voornaam en geboortedatum. Dit om eventuele verwisseling met andere patiënten te
voorkomen.
Er zal gevraagd worden om uw bovenlichaam te ontkleden. Vervolgens mag u op de
onderzoekstafel gaan zitten met uw rug naar de arts gericht.
Men zal een absorberende doek achter uw broek/rok steken zodat er geen
vocht/bloed op uw kleding terecht komt.

Tijdens het onderzoek
De arts kan eventueel eerst een echo uitvoeren om te bepalen waar zich het meeste
vocht tussen de longen heeft opgestapeld (links of rechts). De arts zal ook eerst naar
de longen luisteren met een stethoscoop.
De punctieplaats wordt gemarkeerd en vervolgens zal de punctieregio ontsmet
worden.
Bij een diagnostische pleurapunctie zal, via een spuit met naald, een kleine
hoeveelheid vocht opgezogen worden.
Het vocht wordt opgeslagen in een steriel potje dat naar het klinisch labo zal gebracht
worden voor verder onderzoek. Na de vochtopname wordt de punctieplaats afgeplakt.
Dit onderzoek duurt ongeveer 5 minuten.
Bij een therapeutische pleurapunctie zal de arts, na lokale verdoving, een kleine incisie
maken voor het inbrengen van een katheter. Dit gebeurt onder echo begeleiding.
Wanneer de katheter geplaatst is, wordt deze verbonden met een drainagesysteem
om het pleuravocht op te vangen. Dit onderzoek kan wat langer duren (+/- 20
minuten).
De verpleegkundige en de arts zullen steeds bij u blijven tijdens het onderzoek.

Na het onderzoek
Als het nodige pleuravocht is afgelaten, verwijdert de arts het buisje. Dit doet geen
pijn. U krijgt nadien een pleister op de plaats van de punctie, deze mag u na 2 dagen
verwijderen.
Soms zal er nog een RX thorax worden genomen.

Mogelijke ongemakken na het onderzoek
Complicaties bij een pleurapunctie komen zelden voor.
Zeer uitzonderlijk kan een klaplong (kortademigheid) of bloeding ontstaan tijdens of
vlak na het onderzoek. Indien dit gebeurt, zal dit onmiddellijk behandeld worden en zal
er een RX thorax genomen worden.
Omdat de longvliezen zeer gevoelig zijn, kunnen ze bij het aanprikken soms pijn
veroorzaken: deze pijn verdwijnt zeer snel.
Indien je na het onderzoek ongemakken vertoont, neem dan steeds contact op met het
ziekenhuis of geef dit door aan de arts / verpleegkundige.

Resultaten van het onderzoek
De resultaten van het labo zijn binnen de vijf werkdagen beschikbaar en worden naar
de aanvragende arts verzonden. De arts zal de resultaten met u bespreken.

Contactgegevens
Het team van endoscopie probeert het onderzoek zo aangenaam mogelijk te laten
verlopen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of de nazorg, neem dan gerust
contact met ons op via het secretariaat Inwendige Geneeskunde: 089 50 56 00 tussen
08u30-16u30.
Na deze uren kan u bij uw huisarts terecht of bij de dienst spoedgevallen.
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