Weghalen van vocht achter
de longen
Pleurapunctie

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Binnenkort wordt er vocht achter uw longen weggehaald, dit heet een
pleurapunctie. In deze folder kunt u hier meer over lezen.

Vocht achter de longen (pleuravocht)
Om de longen heen bevinden zich twee vliezen. Tussen deze twee vliezen
(de pleuraholte) kan zich vocht ophopen.
Door de vochtophoping komen de longen in verdrukking. Dit kan voor
verschillende klachten zorgen, bijvoorbeeld
benauwdheid. Soms zit er maar heel weinig vocht, waardoor er geen directe
klachten zijn. Maar de longarts wil dan wel graag een diagnose hebben. Met
een röntgenfoto en met een echo van de borstkas wordt vastgesteld of er
daadwerkelijk vocht achter
de longen zit.

Voorbereiding
U hoeft voor een pleurapunctie niet nuchter te zijn, u mag van te voren eten en
drinken. Het is belangrijk dat u vooraf het gebruik van bloedverdunnende
medicijnen aan de arts bekend maakt. Uw arts geeft aan of u de
bloedverdunnende medicijnen
(tijdelijk) moet stoppen. De arts vertelt u vooraf of u extra medicijnen moet
gebruiken.

Het onderzoek
Datum: …………dag ……/……20……
Tijd onderzoek:………… uur, Ede.
O Melden bij het scopiecentrum ............. uur.
U vindt deze afdeling op de eerste etage, B - vleugel, bestemming 104.
O Melden bij de opname …………uur, in de centrale hal.
Men brengt u dan naar de betreffende afdeling.

Verloop pleurapunctie
De pleurapunctie wordt uitgevoerd in het scopiecentrum. Hierbij zit of ligt u op
de onderzoekstafel.
De pleurapunctie gebeurt via uw rug, tussen twee ribben door. Er kan
gekozen worden voor een pleurapunctie met naald en spuit of voor een drain
(slangetje).
Als de pleurapunctie uitgevoerd wordt met een naald en spuit, brengt de arts
de naald in tussen twee ribben. Bij het gebruik van de naald en spuit wordt de
huid niet vooraf verdoofd. Na het inbrengen van de naald wordt het vocht via
de naald in de spuit gezogen en wordt op deze manier het vocht verwijderd.
Bij gebruik van een drain (slangetje) wordt de huid vooraf verdoofd. De arts
brengt een naald met een drain in, hiermee haalt de arts het vocht weg. Als er
veel vocht weggehaald moet worden, blijft de drain een tijdje zitten. Bijna altijd
wordt er vocht opgestuurd voor onderzoek. De uitslag van het opgestuurde
vocht krijgt u van uw behandeld arts.
De pleurapunctie duurt ongeveer 15 minuten. Als de naald of de drain wordt
verwijderd krijgt u een pleister op het wondje geplakt. De pleister mag na twee
dagen weer worden verwijderd.

Na de ingreep
Het is verstandig om een half uur na de ingreep rustig aan te doen. Vaak is de
benauwdheid al snel verminderd. Wel kan het
voorkomen dat de schouder en zij wat pijnlijk zijn na de ingreep. U kan ook
een kriebelhoest krijgen. Dit komt omdat de long weer meer ruimte krijgt
doordat het vocht is weggehaald. Soms laat de arts een röntgenfoto van de
borstkas maken, dit om
te zien wat het effect van de ingreep is. Ook is zo te zien of er eventueel
sprake is van een klaplong.

Complicaties
Complicaties komen bij een pleurapunctie gelukkig bijna niet voor.
Soms ontstaat plotseling een lage bloeddruk en een langzame
hartslag (flauwvallen). Dit is een reactie van het lichaam op de
prik en trekt snel weer weg.
Zéér zelden ontstaat er een klaplong. De klaplong is pas merkbaar nadat het
onderzoek is afgelopen.

Vragen
Als u vragen heeft kunt u terecht bij uw longarts. Ook kunt u contact
opnemen met het scopiecentrum, (0318) 43 41 70.
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