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Pleurapunctie / 
pleuradrainage 
 

 

In overleg met uw arts heeft u besloten een pleurapunctie of pleuradrainage te laten 

uitvoeren. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek. 

 

Pleurapunctie 
Een pleurapunctie of pleuradrainage is een onderzoek waarmee de arts nagaat of er 

vocht tussen de longvliezen zit . Als er vocht zit, wordt dit afgezogen en onderzocht. Ook 

kan een vochtophoping die benauwdheid veroorzaakt, worden weggezogen. 

 

Voorbereiding 
Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn, u mag dus gewoon eten en drinken. Er 

worden verder geen speciale voorbereidingen getroffen. Meestal krijgt u geen verdoving 

omdat de prik voor verdoving hetzelfde voelt als de prik voor het afzuigen van het vocht.  

Bij een pleuradrainage (prik met dikkere naald) krijgt u wel een plaatselijke verdoving. 

Gebruikt u bloedverdunnende middelen zoals sintrom mitis, marcoumar of een ander 

middel? Bespreek dan met uw arts vooraf of u tijdelijk met deze middelen moet stoppen. 

 

Het onderzoek 
U trekt uw bovenkleding uit en gaat op de rand van het bed zitten. De arts staat meestal 

aan uw rugzijde. Hij/zij brengt een naald langs de bovenkant van een rib in, tot in de 

holte tussen de twee longvliezen. Op de naald zit een spuit waarmee het vocht wordt 

opgezogen. Dit vocht wordt opgestuurd voor onderzoek. Er wordt een pleister op het 

wondje geplakt. 

Het onderzoek duurt ongeveer 5 - 10 minuten, soms iets langer als langzaam veel vocht 

wordt weggezogen bij een ontlastende punctie. 

 

Na het onderzoek 

De verpleegkundige controleert het wondje. De pleister mag u na 48 uur verwijderen. U 

hoeft niet in bed te blijven, maar doe het eerste uur na de pleurapunctie wel rustig aan.  

De uitslag van het onderzoek krijgt u na enkele dagen. 

 

Complicaties 

Moet u na het onderzoek bloed ophoesten of krijgt u het benauwd? Waarschuw dan 

meteen een verpleegkundige. 

 

Vragen? 
Heeft u nog vragen over de pleurapunctie? Stel ze dan gerust aan de verpleegkundige of 

uw behandelend arts via de polikliniek Longgeneeskunde, tel: 0575 – 592 810. 


