Longpunctie

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Hoe werken uw longen? Uw arts kan dit op verschillende manieren
onderzoeken. Vanzelfsprekend kiest hij/zij voor het onderzoek dat het
beste aansluit bij uw klachten en de ziekte die daar mogelijk de
oorzaak van is.
Een longpunctie is een onderzoek waarbij met behulp van een naald
een stukje weefsel uit de long gehaald wordt. Dit gebeurt op de afdeling
radiologie met een scan- of echo-apparaat, zodat de arts gericht kan prikken.

Voorbereiding
Hoe moet u zich voorbereiden op dit onderzoek?
U mag 's morgens een licht ontbijt gebruiken (een kop thee en een
beschuit).
Medicijnen die u ’s morgens moet innemen, kunt u gebruiken met weinig
water.
Medicijnen voor suikerziekte en/of plastabletten dient u ’s morgens
niet in te nemen.
Medicijnen om te inhaleren kunt u gewoon gebruiken.
Trekt u gemakkelijk zittende kleding aan?
U wordt een half uur voor het onderzoek opgenomen op de afdeling
dagverpleging.

Het onderzoek
Datum: …………dag ……/……20……

Tijd onderzoek:………… uur, Ede.

Melden bij de opname …………uur, in de centrale hal.
Men brengt u dan naar de betreffende afdeling.

Een half uur na de opname wordt u naar de afdeling radiologie
gebracht. Met behulp van scan of echo-apparatuur
bepaalt de arts de plaats waar geprikt gaat worden. Afhankelijk van
deze plaats ligt u op uw rug of buik op een onderzoekstafel. Terwijl u
zo stil mogelijk blijft liggen verdooft de arts de huid en borstkas met
behulp van een injectie. Na de verdoving wordt 2 à 3 maal de naald
ingebracht om weefsel voor onderzoek te verkrijgen.

Na het onderzoek
Na het onderzoek gaat u terug naar de afdeling dagverpleging.
Na een uur wordt er een controlefoto gemaakt van de longen. Deze foto
wordt door de arts bekeken en als deze goed is mag u naar huis.

Uitslag
U krijgt een afspraak mee voor een bezoek aan de behandelend arts. Dan
krijgt u de uitslag te horen.

Vragen
Als u nog vragen heeft over het onderzoek, dan kunt u deze stellen
aan uw behandelend arts. Ook kunt u contact opnemen met de
afdeling longfunctie, tel. (0318) 43 53 31.
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