
Wat verder thuis?

Neem contact op indien u kortademig zou worden. De 
kleefpleister mag u de dag nadien verwijderen..

Afspraak 

Datum: .................... ................................................................
     

Uur:  .......... ...............................................................................
  

Plaats: Raadpleging longziekten/pneumologie:
 route 147
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Pleurapunctie

Informatiebrochure patiënten

UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be

Volg ons op facebook   en twitter       

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld 
als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

Het UZA draagt het JCI-label 
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

Contact

Hebt u vragen of problemen? Neem gerust contact op met 
de dienst pneumologie. 

Raadpleging longziekten/pneumologie      03 821 46 74

Na de kantooruren kunt u terecht op het algemene 
nummer van het ziekenhuis, tel. 03 821 30 00. 
De receptioniste verbindt u door met een bevoegde arts.



Beste patiënt,

Binnenkort ondergaat u een pleurapunctie, dit onderzoek 
gebeurt als er een abnormale hoeveelheid vocht aanwezig 
is tussen de pleurabladen(longvliezen).

In deze folder leest u meer over het verloop van het onder-
zoek. Hebt u nog vragen, stel ze gerust.

Wat is een pleurapunctie?

Tussen de longvliezen kan vocht zich ophopen. Dat kan 
een benauwd gevoel geven. Bij een pleurapunctie neemt 
de arts, met een naald, vocht weg tussen de longvliezen. 
Verder onderzoek wijst uit wat de oorzaak van de vochtop-
hoping is. Als er veel vocht is en uw ademhaling belem-
merd wordt, kan de arts meer vocht wegnemen tijdens de 
pleurapunctie. Dit noemt men een “ontlastende punctie”.

Hoe bereidt u zich voor?

U mag eten en drinken voor het onderzoek. Neemt u  
medicatie die de bloedstolling kan beïnvloeden en/of 
neemt u plaatjesremmers, meld dit zeker aan uw arts. Vaak 
moet u ruim van te voren stoppen met deze middelen.

 

Hoe verloopt het onderzoek? 

U gaat op de rand van het bed of de onderzoekstafel zitten 
met ontbloot bovenlichaam. 

De arts verdooft de huid en het longvlies door middel van 
een inspuiting met een dunne naald. Dit voelt aan als een 
gewone ‘bloedprik’. U kunt eventueel wel wat last hebben 
van een hoestprikkel. 

De longarts staat meestal aan uw rugzijde en brengt een 
naald in tussen twee ribben. Deze naald gaat tot in de 
ruimte tussen de twee longvliezen en zuigt het pleuravocht 
op. Dit vocht wordt, indien nodig, opgestuurd naar het 
laboratorium voor verder onderzoek. 

De ingreep duurt ongeveer 5 à 10 minuten. Een ontlas-
tende punctie neemt meer tijd in beslag, aangezien er 
langzaam veel vocht wordt opgezogen. 

De prikplaats wordt afgedekt met een pleister. Het eerste 
half uur na het onderzoek moet u het rustig aan doen. 

Op vraag van uw arts wordt, indien nodig, röntgenfoto’s 
gemaakt om het effect van de pleurapunctie goed te 
kunnen beoordelen.


