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Inleiding
De pleura is het vocht afscheidende membraan dat dubbel geplooid rond elk van de longen ligt en zo een afscheiding 
vormt tussen longen en borstholte. In normale omstandigheden vullen de longen de hele borstholte op. In 
sommige gevallen kan er zich vocht  ophopen tussen de long en de wand van de borstholte. Dan spreken we van een 
pleura-uitstorting. Via een naald kan vocht uit de borstholte opgezogen worden. Dit vocht kan dan vervolgens in een 
laboratorium worden ontleed of onder de microscoop onderzocht.

 

1.rechterlong
2. linkerlong
3. pleuravocht
4. pleura

 Er zijn geen specifieke voorbereidingen, u hoeft niet nuchter te zijn.

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING ?
De longarts bekijkt uw longen met behulp van een röntgenbeeld en /of echo-apparatuur. Zo kan de arts bekijken 
waar het vocht zit. U neemt plaats op het bed waarna de arts de punctieplaats verdooft. Nadat de verdoving is 
ingewerkt, prikt de arts met een naald de punctieplaats aan. Via deze naald wordt het vocht weggezogen.

Het is belangrijk dat u tijdens de behandeling niet praat en probeert om niet te hoesten. Na afloop wordt de naald 
verwijderd en de punctieplaats bedekt met een pleister. De behandeling duurt maximaal 15 minuten. Daarna mag u 
terug naar huis, of indien u opgenomen bent, terug naar de afdeling.

Als u zich goed voelt, hoeft u niet in bed te blijven.
Het kan zijn dat er meerdere behandelingen nodig zijn om tot het gewenste resultaat te komen.
De punctieplaats kan tijdelijk nog wat pijnlijk aanvoelen.
Wanneer u zich na de punctie benauwd of kortademig voelt, verwittig dan onmiddellijk de arts of verpleegkundige.
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HERSTELPERIODE
De pleister op het wondje dient een aantal dagen te blijven zitten.
Na het onderzoek kan u best een half uurtje blijven liggen, daarna kan u terug naar huis of naar de afdeling waar u 
bent gehospitaliseerd.
Soms dient er een controle foto genomen te worden, dit om te kijken hoeveel vocht er is weggezogen en om te kijken 
of er geen lek is ontstaan. Wanneer dit het geval is, zal de arts bekeken worden welke behandeling hiervoor zal wordt 
opgestart.

COMPLICATIES
• Pijn op de borst
• Kortademigheid
• Ophoesten van bloed

In zeldzame gevallen kan er een klaplong of bloeding ontstaan, die al dan niet verdere behandeling vereist. Dit zal 
door de arts bekeken worden. Soms is het nodig om een drain in te brengen in de longvliesruimte waardoor de long 
zich terug volledig kan open plooien.

Contacteer onmiddellijk een arts bij één van bovenstaande problemen na het onderzoek.

Contact
DIENST SPOEDGEVALLEN: T. 012 39 68 21
SECRETARIAAT PNEUMOLOGIE : T. 012 39 70 11 (tijdens kantooruren)
AFDELING PNEUMOLOGIE : T. 012 39 64 34


