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Beste patiënt

U heeft een afspraak voor een pleurapunctie. 
Dat is een onderzoek waarbij geprikt wordt 
tussen de ribben, naar de ruimte die zich 
bevindt tussen de ribben en de longen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een 
arts en wordt verricht:

• om na te gaan of er vocht tussen de long-
vliezen zit en van welke aard het is.

• en/of om vocht tussen de longvliezen af te 
zuigen. Te veel vocht tussen de longvliezen 
kan de long in verdrukking brengen
waardoor kortademigheid, benauwdheid 
optreedt.

De punctie wordt meestal uitgevoerd op de 
kamer of in het echolokaal. In deze brochure 
geven we u meer informatie mee.

de diensten oncologie en longziekten

Voorbereiding

Als u bloedverdunnende middelen of aspiri-
nes neemt, moet u dit vooraf melden aan de 
arts.
U wordt gevraagd de bovenkledij uit te trek-
ken of omhoog te doen. Vervolgens mag u op 
de rand van het bed gaan zitten, de voeten 
ondersteund door een stoel of een kruk.

Het onderzoek 

Eerst wordt de huid ontsmet. Dan krijgt u 
een prik waardoor de prikplaats verdoofd 
wordt. De verdoving kan een branderig ge-
voel geven.
Het onderzoek is door de verdoving in prin-
cipe pijnloos. Er kan wel een hoestprikkel 
ontstaan.
Zodra de verdoving goed zijn werk doet, 
brengt de arts de punctienaald tussen ribben 
in, tot de holte tussen de twee longvliezen.
• Zodra het pleuravocht uit de punctienaald 
stroomt wordt het opgevangen in een labora-
toriumbuisje. Bij voldoende vocht wordt de 
naald verwijderd. Vervolgens wordt het vocht 
voor onderzoek opgestuurd naar het labora-
torium.
• Aan de punctienaald kan ook een afvoersys-
teem bevestigd worden. Hierdoor loopt het 
vocht af. Als er geen vocht meer komt, wordt 
de naald verwijderd. De insteekplaats wordt 
afgedekt met een pleister.

Na het onderzoek 

Na het onderzoek doet u het best nog een half 
uur tot een uur rustig aan. Bedrust hoeft niet. 
De verpleegkundige gaat na of de prikplaats 
niet bloedt of lekt. De pleister kan thuis ver-
wijderd worden.
Na het onderzoek kunt u weer normaal auto-
rijden, douchen en werken.

Mogelijke complicaties

Bij elke ingreep kunnen complicaties optre-
den. Zo bestaat er een kleine kans op lek-
kage van de prikplaats, een bloeding of een 
klaplong wat leidt tot plotse kortademigheid. 
Indien een complicatie optreedt, neem con-
tact op met uw arts.

Resultaat van de ingreep

Het resultaat van het onderzoek in het lab is 
meestal na een aantal dagen bekend. 


