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Wat is een pleurapunctie? 

Een pleurapunctie is een behandeling waarbij vocht wordt weggenomen 
dat zich tussen de longvliezen bevindt. Pleuravocht hoopt zich op als ge-
volg van een ontsteking van de longvliezen. Een dergelijke ontsteking 
wordt ook wel pleuritis of pleuris genoemd. 

Hoe wordt de pleurapunctie uitgevoerd? 

De behandeling wordt uitgevoerd door een arts, terwijl u met de armen 
over elkaar op een onderzoektafel zit. De arts bepaalt aan de hand van 
een röntgenfoto, door kloppen en door luisteren de plaats waar het vocht 
zal worden afgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vóórdat de eigenlijke behandeling begint, wordt deze plaats ontsmet met 
jodium en krijgt u met een dunne naald een plaatselijke verdoving  
toegediend. 
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Door de verdoving is het inbrengen van een wat dikkere naald geen  
belasting voor u. Met deze dikkere naald wordt tussen de ribben geprikt 
om het vocht weg te nemen. Dat doet dus geen pijn, maar soms is er wel 
sprake van een hoestprikkel. Die dient u zo goed mogelijk te onderdruk-
ken. 
 
Afhankelijk van de hoeveelheid vocht die moet worden verwijderd, duurt 
de behandeling ongeveer dertig minuten.  
Na afloop wordt de naald verwijderd en de prikplaats afgedekt met een 
pleister. Soms schrijft de arts tijdelijk bedrust voor. Als dat nodig mocht 
zijn, zal de arts u dat vertellen.  
Het verwijderen van het vocht geeft meestal na de behandeling een ge-
voel van verlichting. Daardoor kunt u beter ademhalen en zult u zich pretti-
ger voelen. 
 
Het komt voor dat de arts van de gelegenheid gebruik maakt om via de-
zelfde naald waarmee het vocht wordt weggenomen een medicament toe 
te dienen om de ontsteking van de longvliezen tegen te gaan.  
Een enkele keer wordt het afgenomen vocht voor nader onderzoek naar 
het laboratorium gebracht. Aan de hand van de uitslag kan vervolgens aan 
een gerichte therapie worden begonnen.  
Ter controle wordt daarna dikwijls een röntgenfoto gemaakt. 

Hoe bereidt u zich voor? 

• Voor de pleurapunctie hoeft u zich niet in het bijzonder voor te  
bereiden. 

• Het is wel van belang te weten of u bloedverdunnende middelen, zoals 
sintrom of marcoumar, gebruikt. Het is belangrijk om dit vooraf aan de 
arts of verpleegkundige te melden. 
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Samenvatting 

• Een pleurapunctie is een niet belastende behandeling om vocht tussen 
de longvliezen te verwijderen. 

• Meldt het gebruik van  bloedverdunnende middelen vooraf aan de arts 
of verpleegkundige. 

• Bij pijn of complicaties dient u de arts of verpleegkundige te  
waarschuwen. 

• Over het algemeen zult u zich na de behandeling een stuk beter  
voelen. 

Heeft u nog vragen? 

Deze brochure is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, 
maar als aanvulling daarop.  
Hierdoor is het mogelijk om alles nog eens rustig na te lezen.  
Heeft u nog vragen over de behandeling, neemt u dan contact op met de 
functieafdeling, telefoon: 040 - 2864833. 
Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist. 
 
 


