
 
 

 
 

 
 

 

Diagnostische pleurapunctie 

 
Aanmelden 

Bij binnenkomst in het Laurentius Ziekenhuis meldt u zich aan bij een van de aanmeldzuilen in de entreehal 
en controleert u uw gegevens. Vervolgens krijgt u een dagticket. Met dit ticket meldt u zich aan bij de zuil op 
de longfunctieafdeling (route 1.12). U kunt daarna plaatsnemen in de wachtruimte. 
 
Doel van het onderzoek 

De longarts heeft geconstateerd dat u vocht tussen de longvliezen heeft. Bij een diagnostische 
pleurapunctie neemt de longarts een geringe hoeveelheid van dit vocht af. Het vocht wordt vervolgens in het 
laboratorium onderzocht om de oorzaak van het ontstaan van het vocht te achterhalen. 
 
Voorbereiding 

 U hoeft voor het onderzoek niet nuchter te zijn; dit wil zeggen dat u vooraf gewoon kunt eten en drinken. 
 Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, meld dit dan vooraf aan uw arts. 
 U moet uw bovenlijf ontkleden, dus trek makkelijke kleding aan. 
 
Echo 

Om de juiste punctieplaats te bepalen wordt vaak gebruik gemaakt van echografie. 
 
De punctie 

De punctieplaats wordt ontsmet. Aan de rugzijde of in de flank wordt een dunne naald in de holte tussen de 
longvliezen gebracht. De naald gaat tussen twee ribben door. Dit wordt gedaan zonder plaatselijke 
verdoving, omdat voor de punctie meestal één keer prikken voldoende is. 
Er wordt zo’n 20 tot 50 milliliter vocht afgenomen. Het vocht wordt vervolgens onderzocht in het 
laboratorium. Hier wordt gekeken naar de samenstelling van het vocht en tevens gekeken of er bacteriën of 
afwijkende cellen in zitten. 
 
Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten. 
 
De uitslag 

De secretaresse van uw longarts heeft voor u een afspraak op het spreekuur gemaakt. 
Het onderzoeken van het vocht kan een paar dagen duren. Daarom zal de afspraak voor de uitslag meestal 
pas 4 à 5 dagen na het onderzoek zijn. 
 
Vragen 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u daarmee vóór het onderzoek terecht bij uw 
behandelend arts of de longfunctie-analist. 
 
Verhinderd 

Wilt u bij verhindering even contact opnemen met de Longfunctieafdeling?  Wij zijn op werkdagen te 
bereiken van 8.00 tot 17.00 uur, telefoonnummer (0475) 38 20 17. 
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