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Pleurapunctie 
  

Via een pleurapunctie wordt nagegaan of er vocht tussen de 

pleurabladen (longvliezen) aanwezig is, en zo ja, van welke aard dit vocht 

is. Ook kan het als ontlastende punctie gezien worden omdat 

vochtophoping de long in verdrukking kan brengen en zo benauwdheid 

kan veroorzaken. Door middel van een punctie kan dit vocht worden 

weggenomen. 

 

Verdoving 

Om het onderzoek goed en pijnloos uit te voeren worden de huid en het longvlies door 

middel van een injectie met een dunne naald plaatselijk verdoofd. Dit voelt aan als een 

gewone 'bloedprik' en wordt als licht pijnlijk ervaren. 

 

Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt ongeveer vijf tot tien minuten, soms wat langer als langzaam veel vocht 

moet worden afgezogen bij een ontlastende punctie. 

 

Voor het onderzoek 

Eten en drinken 
Voor het onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. U mag dus gewoon eten en drinken. 

 

Medicijngebruik 
Gebruikt u bloedverdunnende middelen zoals Sintrom mitis of Marcoumar, meld dit dan 

vooraf aan uw arts. 

 

Het onderzoek 

Terwijl u op de rand van het bed of de onderzoektafel zit, trekt u uw bovenkleding uit. Het 

onderzoek is door de verdoving pijnloos, maar er kan wel een hoestprikkel ontstaan. De 

longarts staat meestal aan uw rugzijde en brengt een naald in tussen twee ribben, tot in de 

holte tussen de twee longbladen (pleuraholte). 

 

Op de punctienaald zit een spuit, waarmee het vocht wordt opgezogen. Het zo verkregen 

pleuravocht wordt zonodig opgestuurd voor nader onderzoek. Op het wondje wordt een 

pleister gedaan. 
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Na het onderzoek 

Het is verstandig om het na het onderzoek een half uurtje rustig aan te doen. Afhankelijk van 

wat uw arts aangeeft, worden nog röntgenfoto's gemaakt om het effect van de pleurapunctie 

goed te kunnen beoordelen. 

 

 

Vragen? 

U kunt ons gewoon bellen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op 

www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw 

zorgverzekeraar of kijk op  www.olvg.nl/zorgnota 

 

Contact  
Endoscopie- en Behandelafdeling (EBA), locatie Oost  

T  020 510 87 77 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)  

 

afdeling Endoscopie, locatie West 

T 020 510 81 76 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)  

Route 16 

 

Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?  

Bel zo snel mogelijk met  de afdeling! Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen. 

 

Uw afspraak is op ________-________-________ om ________:________ uur 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden 

Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  
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