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Pleurapunctie 
 

Inleiding 

Uw longarts heeft voorgesteld om een pleurapunctie bij u uit te voeren. In deze folder krijgt u 

uitleg wat een pleurapunctie precies inhoudt en wat de voorbereidingen zijn voor het onderzoek. 

 

Waarom een pleurapunctie? 

Soms wordt een pleurapunctie gedaan om te onderzoeken of er vocht zit tussen de longvliezen 

(pleurabladen). Als daar inderdaad vocht zit wordt dat weggezogen. Dit longvocht (pleuravocht) 

wordt opgestuurd voor nader onderzoek. Soms is het zo wel duidelijk dat er vocht tussen de 

longvliezen zit. De vochtophoping kan de long zo in verdrukking brengen dat u het benauwd 

krijgt. In dat geval kan de arts het vocht wegnemen via een punctie. Dit heet een ontlastende 

punctie, die bedoeld is om benauwdheid te verlichten. 

 

Wat houdt de ingreep in? 

De arts brengt via uw rug een dunne naald in de holte tussen de longvliezen (= pleura). De 

naald gaat tussen twee ribben door. Een ontlastende pleurapunctie wordt gedaan onder 

plaatselijke verdoving.  

 

Voorbereiding voor de ingreep 

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, zoals Sintrommitis, Marcoumar, Aspirine of Ascal of 

Dabigatran (Pradaxa), Rivaroxaban (Xarelto), Apixaban (Eliquis) of Edoxaban (Lixiana) dan moet u 

eventueel tijdelijk stoppen met het gebruik daarvan. Uw longarts heeft dit met u besproken.  

Gang van zaken tijdens de ingreep 

De longarts of radioloog voert de punctie uit. Bij punctie door de radioloog wordt deze uitgevoerd 

na markeren van een punctieplek met behulp van een echoapparaat. 

Er is ook minstens één verpleegkundige aanwezig die de arts assisteert. De verpleegkundige 

vraagt u op de rand van het bed of de onderzoektafel te gaan zitten en uw bovenlichaam te 

ontbloten. Uw andere kleding kunt u aanhouden.  

De arts zal de huid desinfecteren en met een injectie de huid en het longvlies plaatselijk 

verdoven. De naald is dun; de injectie voelt aan als een gewone 'bloedprik'. De meeste mensen 

ervaren deze prik als licht pijnlijk. 

Het verdere onderzoek is door de verdoving pijnloos. Bij een ontlastende pleurapunctie kunt u 

de neiging voelen om te hoesten. Probeer die hoestneiging te onderdrukken door rustig door de 

mond in- en uit te ademen. De longarts brengt de naald in en via de naald wordt het aanwezige 

vocht voorzichtig weggezogen.  

De ingreep duurt ongeveer vijf tot tien minuten. Een ontlastende punctie duurt soms wat langer, 

vooral wanneer er veel vocht moet worden weggezogen.  

Het wondje wordt afgedekt met een pleister.  

 



    
 

 

Patiënteninformatie 

 
Aanvullend onderzoek 

Het is mogelijk dat uw arts voorstelt ook nog röntgenonderzoek van de longen te laten doen. Dit 

is soms nodig om te beoordelen welk effect de punctie gehad heeft. 

 

Na het onderzoek 

Als u was opgenomen voor het onderzoek, dan wordt u op een bed teruggebracht naar de 

verpleegafdeling. Als u poliklinisch bent, kunt u op aangeven van de longarts weer naar huis. 

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

U mag wel gewoon rondlopen, tenzij uw longarts dit anders met u heeft besproken. 

Tot slot 

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 

polikliniek longgeneeskunde. De polikliniek longgeneeskunde is bereikbaar van maandag t/m 

vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 28 83. 

 

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 

deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 

of via info@llz.nl. 
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