Pleurapunctie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
De arts heeft met u besproken dat er bij u pleuravocht weggenomen
gaat worden. Dit wordt ook wel een pleurapunctie genoemd. U heeft
hiervoor een afspraak
op: ______________ dag _______________ om ___________ uur.
Dit vindt plaats op de afdeling Longfunctie van locatie Dordwijk.

Wat is pleuravocht?
Om uw longen liggen twee vliezen (pleurabladen). Het binnenste
vlies heet het longvlies, het ligt direct om de long en is ermee
vergroeid. Het buitenste vlies heet het borstvlies, het ligt tegen de
binnenwand van de borstkas. Tussen beide vliezen zit een
denkbeeldige ruimte, de pleuraholte. Deze ruimte is luchtdicht
afgesloten (vacuüm) en is gevuld met een dun laagje vocht.

De longen en de longvliezen
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Door verschillende oorzaken kan zich extra vocht ophopen tussen
deze vliezen. Dit noemen we pleuravocht. De meest voorkomende
klachten daarbij zijn benauwdheid en hoesten.

Doel van de pleurapunctie
Bij een pleurapunctie nemen we pleuravocht weg:
 Voor onderzoek naar de oorzaak van het toegenomen vocht.
 En/of om uw longen te ontlasten, zodat uw klachten afnemen.
Verderop in de folder leest u hoe de punctie verloopt.
Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten
aan ongemak of pijn als u een onderzoek rijgt. Toch beleeft ieder
mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u
ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra
rekening mee houden.

Voorbereiding



U hoeft niet nuchter te zijn voor het onderzoek.
Medicijnen
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, bespreekt de
dokter die het onderzoek aanvraagt met u of u moet stoppen
met het gebruik hiervan, en zo ja, hoeveel dagen vóór het
onderzoek.
Als dit niet met u is besproken, belt u dan naar de afdeling
Longfunctie om dit aan te geven.
Bent u onder behandeling van de Trombosedienst? Dan moet u
vooraf aan het onderzoek bloed laten prikken (INR-waarde).
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Hiervoor heeft u een bloedprikformulier meegekregen. U mag op
de afdeling Bloedafname op de CITO-knop drukken.
Regelen van vervoer naar huis
Het onderzoek heeft geen invloed op de rijvaardigheid, maar
gezien de klachten die u na het onderzoek kunt krijgen, is het
wenselijk om door iemand naar huis gebracht te worden.

De pleurapunctie
Het onderzoek wordt uitgevoerd terwijl u rechtop zit op de rand van
de onderzoekstafel of van het bed. Uw voeten steunen daarbij op
een stoel of kruk.
De arts bepaalt met een echografie de juiste punctieplaats en voert
daarna de punctie uit. Een echografie is een onderzoek waarbij met
geluidsgolven een beeld wordt verkregen van organen en weefsels.
Afhankelijk van de hoeveelheid van het pleuravocht en de reden van
het onderzoek zijn er twee mogelijkheden:
 Er moet voor verder onderzoek wat vocht worden afgenomen
met behulp van een dunne naald. In dit geval is een
verdovingsprik meestal pijnlijker dan de punctie zelf. Daarom
geven we geen verdoving. De punctie duurt minder dan een
minuut.
 Er moet een grotere hoeveelheid vocht worden afgenomen om
uw longen te ontlasten. In dat geval krijgt u wel een injectie met
plaatselijke verdoving. Daarna wordt met een dunne katheter
(dun slangetje) vocht uit de pleuraholte afgevoerd.
Het verwijderen van het vocht duurt, afhankelijk van de hoeveelheid
vocht, ongeveer tien minuten. Na het onderzoek gaat er een pleister
op het wondje. Dit mag er de volgende dag weer af.
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Risico’s en mogelijke complicaties
De kans op problemen door een pleurapunctie zijn laag. In
zeldzame gevallen kan een bloeding, een klaplong of een infectie
optreden. Vanzelfsprekend voeren we de procedure zo zorgvuldig
mogelijk uit om deze risico’s te voorkomen.

Na het onderzoek
Door het wegnemen van pleuravocht kunt u tijdelijk wat hoesten
en/of een drukkend gevoel hebben op de borst. Deze klachten
verdwijnen meestal binnen enkele uren.
Als u de eerste 48 uur na het onderzoek klachten krijgen van
kortademigheid, hoesten of pijn bij het ademen, neem dan contact
op met het ziekenhuis. Tijdens kantooruren belt u naar de polikliniek
Longziekten. We kunnen dan beoordelen of de klachten te maken
hebben met de pleurapunctie.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u bij uw volgende
polikliniekbezoek bij uw longarts. Dat is meestal na een week.

Tot slot
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust op
werkdagen tussen 08.30 -16.30 uur naar de afdeling Longfunctie,
tel. (078) 652 33 58. We beantwoorden uw vragen graag.
Ook als u verhinderd bent, belt u naar dit telefoonnummer.
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Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

De afbeelding in deze folder is afkomstig van Shutterstock en via een
licentieovereenkomst door ons verkregen. Het is derhalve aan derden niet
toegestaan om deze afbeeldingen op welke wijze dan ook, te gebruiken of te
kopiëren. Voor het eigen gebruik van deze afbeeldingen verwijzen wij naar
www.shutterstock.com
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