Pleurapunctie
In overleg met uw arts heeft u besloten dat u een pleurapunctie zult
ondergaan. Hierbij onderzoekt de arts of er vocht tussen de pleurabladen
(longvliezen) aanwezig is, en zo ja, van welke aard dit vocht is. Wanneer er
veel vocht tussen de pleurabladen aanwezig is, kan dit de long in verdrukking
brengen en benauwdheid veroorzaken. Door middel van een punctie wordt dit
vocht weggenomen.
Voorbereiding
Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. Gebruikt u bloedverdunnende
middelen zoals Sintrommitis of Marcoumar, meld dit dan vooraf aan uw arts.
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Het onderzoek
U wordt verzocht op de rand van het bed of de onderzoekstafel te gaan zitten
en uw bovenkleding uit te trekken. Vooraf worden de huid en het longvlies
door middel van een injectie met een dunne naald plaatselijk verdoofd. Hierna
prikt de longarts aan de rugzijde een naald tussen twee ribben, tot in de holte
tussen de twee longbladen (= pleuraholte). Op deze punctienaald zit een spuit,
waarmee het vocht wordt opgezogen. Het zo verkregen pleuravocht wordt zo
nodig opgestuurd voor nader onderzoek.
De ingreep duurt ongeveer vijftien tot dertig minuten. Wanneer er veel vocht
moet worden afgezogen, duurt het iets langer.
Na het onderzoek
Het is verstandig om na het onderzoek een half uurtje rustig aan te doen.
Zo nodig worden er nog röntgenfoto’s gemaakt om het effect van de
pleurapunctie goed te kunnen beoordelen. Als er veel vocht is weggehaald,
kan er een prikkelend of pijnlijk gevoel in het schouderblad aan de kant van de
punctie ontstaan.

Vragen
Wanneer u nog vragen heeft over dit onderzoek, kunt u contact opnemen met
de polikliniek Longziekten, telefoonnummer: 088 - 005 7790.
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Uitslag
Uw arts zal de uitslag van de test aan u meedelen en met u bespreken tijdens
uw eerstvolgende controlebezoek op de polikliniek.

