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Lumbaalpunctie  

  

Inleiding  

Uw arts heeft met u een lumbaalpunctie afgesproken. Een lumbaalpunctie (ruggenprik) is een 

onderzoek, waarbij wat liquor (vocht dat de hersenen en het ruggenmerg omspoelt) uit het 

lichaam wordt gehaald.  

  

Doel van de lumbaalpunctie  

Het doel van de lumbaalpunctie is enerzijds de druk en de passagemogelijkheden van het 

ruggenmergvocht te bepalen. Anderzijds lumbaalvocht te verkrijgen voor bacteriologisch-, 

biochemisch- en celonderzoek.  

  

Voorbereiding  

Na het onderzoek kan hoofdpijn optreden en daarom is het verstandig om pijnstillers in huis te 

hebben. De punctie wordt in liggende linker zijligging verricht. De wervelkolom moet zoveel 

mogelijk gekromd zijn, waardoor de doornuitsteeksels van de ruggenwervels uit elkaar komen te 

liggen. Dit betekent dat het hoofd naar beneden wordt gehouden, kin op de borst en de knieën 

naar de neus.  

  

Belangrijk! 

Gebruikt u antistolling, meld dit dan nadrukkelijk aan uw specialist.  

Het is raadzaam om u bij dit onderzoek door iemand te laten begeleiden. 

Het is beter dat u niet direct na het onderzoek zelf een voertuig bestuurt. Neemt u dus een taxi 

of laat u rijden.  

  

De punctie  

De punctie wordt verricht door de arts-assistent neurologie of de neuroloog.  

De lumbaalpunctie wordt meestal uitgevoerd tussen de vierde en vijfde lendenwervel.  

De punctieplaats wordt door de neuroloog zeer zorgvuldig bepaald en gedesinfecteerd, waarna 

de lumbaalnaald wordt ingebracht. De naald passeert de vliezen die het wervelkanaal omgeven 

en komt dan daar waar de liquor zich bevindt. Voordat het liquorvocht in de daarvoor bestemde 

buisjes opgevangen wordt, wordt de druk soms gemeten. De liquor wordt opgevangen in de 

buisjes, deze worden direct voor onderzoek naar het laboratorium gebracht.  

De lumbaalnaald wordt verwijderd en de punctieplaats met een pleister afgedekt.  

Na de punctie blijft u één á twee uur op uw rug liggen, daarna kunt u naar huis.  

Hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid kunnen na een lumbaalpunctie optreden.  
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Hoofdpijn is hierbij het meest voorkomend en treedt met name op in verticale positie.  

Deze hoofdpijn kan enkele dagen aanhouden. Wij raden u aan in dat geval enkele dagen platte 

bedrust te houden (hoofd en schouders op gelijke hoogte). Laat u na de punctie naar huis 

begeleiden, omdat hoofdpijn, misselijkheid of duizeligheid kunnen optreden.  

Ongeveer drie weken na het onderzoek wordt u op het spreekuur van uw neuroloog terug 

verwacht,  om de uitslag van het onderzoek te bespreken. Een afspraak hiervoor is door de 

assistente of door u inmiddels gemaakt.  

Verricht op de dag van het onderzoek bij voorkeur geen zware inspanningen en ga niet werken. 

Ook een paar dagen na de punctie kunt u het beste rustig aan doen. Houdt u langer dan een 

week klachten of krijgt u koorts, neem dan contact op met de polikliniek Neurologie.  

                                                                                                                                  

Uw afspraak  

U wordt verwacht op de afdeling Dagbehandeling (3e etage) op:  

  

 ……………..… , ………………….... ,  om   ……… uur.  

  

Bij niet tijdig annuleren (uiterlijk 24 uur van tevoren) zal het wettelijke toegestane bedrag in 

rekening worden gebracht. Als u de afspraak tijdig afzegt, kan een andere patiënt in uw plaats 

worden geholpen. Afzeggen kan via de polikliniek Neurologie telefoonnummer (079) 346 25 63.  

Indien u te laat komt voor uw afspraak kan het zijn dat u een nieuwe afspraak moeten maken.  

 

We verzoeken u bij ieder onderzoek uw patiëntensticker mee te nemen. Bij wijzigingen in de 

persoonsgegevens dient u deze eerst bij de inschrijf-/registratiebalie aan te laten aanpassen.  

  

Tot slot  

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

de polikliniek Neurologie. De polikliniek Neurologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 

08.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 25 63.  

 

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

deze informatie of over het onderzoek, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 

van de polikliniek Neurologie of via info@llz.nl.  
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