
 
 

 
 

 
 

 

Ascitespunctie MDL 

 
Inleiding  

Uw behandelend specialist heeft met u afgesproken dat er bij u een ascitespunctie wordt uitgevoerd. In deze 
folder geven wij u meer informatie over het onderzoek en het verloop van het onderzoek. 
 
Wat is een ascitespunctie? 

Onder normale omstandigheden bevat de buikholte een kleine hoeveelheid vocht. Dit vocht wordt via de 
lymfe, het systeem dat er voor zorgt dat afvalstoffen uit het lichaam worden verwijderd, weer opgenomen in 
het bloed. Wanneer dit niet het geval is ontstaat ascites. Ascites is een afwijkende vochtophoping in de 
buikholte. Dit kan veroorzaakt worden door kanker of door een leveraandoening. Hierbij wordt het overtollige 
vocht niet opgenomen in het bloed, maar blijft het vocht achter in de buikholte. De buik is hierbij gespannen 
en in omvang toegenomen. Het gevolg is dat uw gewicht hierdoor ook toeneemt en dat u ongemak ervaart, 
zoals kortademigheid.  
 
Een ascitespunctie is een onderzoek waarbij vocht uit de buikholte wordt afgenomen. Dit gebeurt door met 
een punctienaald links of rechts onder in de buikholte te prikken. Het doel van een ascitespunctie kan zowel 
diagnostisch als ontlastend zijn: 
 Bij een diagnostische ascitespunctie wordt een kleine hoeveelheid vocht afgenomen voor onderzoek, om 

de oorzaak van uw klachten te achterhalen. Het vocht wordt in het laboratorium onderzocht. 
 Bij een ontlastende ascitespunctie wordt een grote hoeveelheid vocht uit uw buik afgenomen, om uw 

klachten en ongemak te verminderen. 
 
Voorbereiding 

Op de dag van het onderzoek hoeft u geen specifieke voorbereidingen te treffen. Wel is het wenselijk dat u 
vóór de behandeling naar het toilet gaat om uw blaas te legen. 
  
Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

U meldt zich ’s ochtends op de afgesproken tijd op de afgesproken afdeling. Na het opnamegesprek met de 
verpleegkundige kan het onderzoek plaatsvinden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een maag-, darm-, 
leverarts op uw kamer of op de afdeling radiologie. In dit geval wordt het onderzoek uitgevoerd door de 
radioloog.  
 
De arts onderzoekt uw buik om de juiste plaats te kunnen bepalen voor de punctie. Als de punctie op de 
afdeling radiologie plaatsvindt, wordt de plaats bepaald met behulp van een echografie. Dit is een onderzoek 
waarmee met behulp van geluidsgolven de organen in de buik zichtbaar worden gemaakt. Er wordt gelei op 
de buik aangebracht, waarna de radioloog met een apparaatje over de buik beweegt. Dit is niet pijnlijk. 
 
Daarna wordt de huid verdoofd en wordt een drain met behulp van een holle naald loodrecht in de huid 
aangebracht. Aan de drain wordt een opvangsysteem bevestigd om vocht op te vangen. Bij een 
diagnostische ascitespunctie wordt er een kleine hoeveelheid vocht opgevangen voor onderzoek. Na de 
behandeling kan de arts ervoor kiezen om de drain direct te verwijderen. Bij een ontlastende ascitespunctie 
wordt een grote hoeveelheid vocht uit uw buik gelaten. Hierbij zal de drain blijven zitten.  
 
Duur van het onderzoek  

De voorbereiding en het inbrengen van de naald duurt ongeveer 15 minuten. 
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Na het onderzoek 

Na de behandeling is het belangrijk dat u rustig blijft liggen of zitten. Als de drain direct verwijderd is kan het 
zijn dat er nog vocht uit de punctieplaats komt. Hier kan een verband op worden geplakt.  
Bij een ontlastende ascitespunctie zal een door de arts afgesproken hoeveelheid vocht uit uw buik worden 
gelaten. Afhankelijk hiervan zullen er ook extra eiwitten worden toegediend via een infuus.  Deze kunnen 
bijdrage aan het verplaatsen van het vocht in uw buik naar uw bloedvaten. De arts bepaalt wanneer de drain 
verwijderd mag worden. 
Afhankelijk van het verloop van het onderzoek mag u dezelfde dag weer naar huis. 
 
Bijwerkingen  

Door afname van het vocht uit de buik is het mogelijk dat uw bloeddruk daalt, waardoor u zich duizelig kunt 
voelen. 
 
Uitslag 

De arts informeert u over de uitslag van het onderzochte ascitesvocht. 
 
Heeft u nog vragen?  

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor 
kunt u alles nog eens rustig nalezen. Heeft u nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met het 
secretariaat van de poli maag-darm-leverziekten, telefoon: (04750 38 2768.  
Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.  
 
Uw afspraak is gepland op:  
 
Datum:             ______________  
 
Tijd:   ______________  
 
Afdeling:  ______________ 
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