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Beste patiënt,

U vernam van uw arts dat u een 
pleurapunctie of pleuradrainage 
moet ondergaan. Deze brochure 
geeft u meer informatie over 
deze procedures en probeert op 
een aantal veelgestelde vragen 
antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, 
aarzel dan niet om ze te stellen. 
Uw behandelende arts en/of de 
verpleegkundigen zijn steeds 
bereid om op al uw vragen te 
antwoorden.
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01 WAT IS EEN 
PLEURAPUNCTIE/ 

-DRAINAGE?

Er kan zich vocht ophopen tus-
sen de longvliezen. Dit kan een 
benauwd gevoel geven.

Bij een pleurapunctie wordt een 
kleine hoeveelheid van het vocht 
dat tussen de longvliezen zit, weg-
gezogen voor onderzoek. Het doel 
is om de oorzaak van de vochtop-
hoping te achterhalen.

Bij een pleuradrainage wordt ge-
tracht het vocht tussen de longen 
volledig weg te nemen, om zo het 
benauwd gevoel te doen verdwij-
nen.

Beide onderzoeken gebeuren 
onder echo-begeleiding.

02 VERLOOP VAN DE 
PROCEDURE

2.1 Voor de procedure
Wanneer u aan de beurt bent, 
zal de verpleegkundige vragen 
naar uw naam, voornaam en 
geboortedatum. Dit om eventuele 
verwisseling met andere patiën-
ten te voorkomen. Er zal gevraagd 
worden om uw bovenlichaam te 
ontkleden. Vervolgens mag u op 
de onderzoekstafel gaan zitten 
met uw rug naar de radioloog ge-
richt. Men zal een absorberende 
doek achter uw broek/rok steken 
zodat er geen vocht/bloed op uw 
kleding terecht komt.

2.2 Tijdens de procedure
De radioloog zal eerst een echo 
van de borstkas uitvoeren om 
te bepalen waar zich het mees-
te vocht tussen de longen heeft 
opgestapeld (rechts of links). De 
punctieplaats wordt gemarkeerd. 
Vervolgens zal de punctiere-
gio ontsmet worden.

Bij een pleurapunctie zal, via een 
spuit met intramusculaire naald, 
een kleine hoeveelheid vocht op-
gezogen worden. Het vocht wordt 
opgeslagen in een steriel potje 
dat naar het klinisch labo zal ge-
bracht worden voor verder onder-
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zoek. Na de vochtopname wordt 
de punctieplaats afgeplakt met 
een hechtpleister.

Bij een pleuradrainage zal de 
punctieregio, na ontsmetting, lo-
kaal verdoofd worden. Vervolgens 
maakt de radioloog een kleine 
incisie voor het inbrengen van een 
katheter. Dit gebeurt onder echo-
begeleiding. Wanneer de katheter 
geplaatst is, wordt deze verbon-
den met een drainagezak om 
het pleuravocht op te vangen. De 
katheter wordt vastgemaakt en 
afgeplakt met een hechtpleister.

2.3 Na de procedure
Na een pleurapunctie mag u het 
ziekenhuis verlaten. De hechtpleis-
ter mag de dag nadien verwijderd 
worden.

Voor een pleuradrainage dient u 
steeds opgenomen te worden in 
het ziekenhuis. Na het plaatsen 
van de katheter hoeft u geen 
bedrust te houden maar moet 
u wel rekening houden met de 
katheter. Als er geen pleuravocht 
meer aanwezig is en er dus geen 
vocht meer bijkomt in de draina-
gezak, mag de katheter verwij-

derd worden. Dit gebeurt door de 
verpleegkundige van de afdeling.

2.4 Mogelijke complicaties
Complicaties bij een pleura-
punctie/-drainage komen zelden 
voor. Zeer uitzonderlijk kan een 
klaplong of bloeding ontstaan 
tijdens of vlak na de procedure. 
Indien dit gebeurt, zal dit onmid-
dellijk behandeld worden.  
Omdat de longvliezen zeer gevoe-
lig zijn, kunnen ze bij het aanprik-
ken soms pijn veroorzaken: deze 
pijn verdwijnt zeer snel.
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03 RESULTATEN VAN 
HET ONDERZOEK

De resultaten van het labo zijn 
binnen de vijf werkdagen beschik-
baar en worden naar de aanvra-
gende arts verzonden. De aanvra-
gende arts zal de resultaten met u 
bespreken.

04 WAAR KAN U ONS 
VINDEN?

Pleurapuncties/-drainages worden 
uitgevoerd op campus Sint-Jan 
(Schiepse Bos 6, 3600 Genk).
Mocht u om één of andere reden 
niet op uw afspraak aanwezig 
kunnen zijn, gelieve onze dienst 
dan tijdig te verwittigen op het 
nummer 089 32 51 51.
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05 TOT SLOT

Het team van radiologen en ver-
pleegkundigen van de dienst Me-
dische Beeldvorming probeert de 
procedure zo aangenaam mogelijk 
te laten verlopen.
Heeft u nog vragen over het on-
derzoek of de nazorg, neem dan 
gerust contact met ons op via het 
nummer 089 32 51 51.
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NOTITIES



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be.

www.twitter.com/ZOLziekenhuis

www.facebook.com/ZOLzh

www.ZOL.be

BR0732


