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Longpunctie
Binnenkort wordt bij u een longpunctie verricht. Het doel 
hiervan is, een stukje longweefsel te verkrijgen voor nader 
onderzoek.

De voorbereiding:
U hoeft niet nuchter te zijn. Gebruikt u bloedverdunnende 
middelen zoals Sintrom mitis of Marcoumar, meld dit dan 
vooraf aan uw arts.

Het onderzoek:
Door middel van een injectie met een dunne naald wordt 
de huid en het longvlies plaatselijk verdoofd. Daarna brengt 
één van de beschikbare longartsen, onder CT-doorlichting of 
echocontrole, een naald in op de plaats waar de afwijking te 
zien is. Afhankelijk van de plaats waar de punctie in de long 
gedaan moet worden, gebeurt het onderzoek in liggende  
houding. Via deze punctie verkrijgt men een of meerdere 
stukjes weefsel. Hierna wordt de naald verwijderd. Er komt 
een pleister op de punctieplaats. Het onderzoek duurt 30 
minuten tot 1 uur. Eventueel wordt er na de ingreep nog een 
foto gemaakt.

De nazorg:
Mocht u na het onderzoek bloed ophoesten of benauwd 
worden, dan dient u ons te waarschuwen.
Soms kan er een kleine luchtlekkage via het gaatje in de 
long optreden, waardoor er een pneumothorax (=klaplong) 
kan ontstaan. In het geval dat deze complicatie optreedt, 
zijn extra controles noodzakelijk en soms wordt er een 
dunne drain (=slang) onder plaatselijke verdoving tussen de 
longbladen ingebracht om de long tot ontplooiing te zuigen. 
Om deze reden kan het zijn dat er na de punctie nog een 
röntgenfoto wordt gemaakt om te zien of de long nog goed op 
zijn plaats ligt.
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Tot slot:
Deze brochure is niet bedoeld als vervanging van mondelinge 
informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het 
mogelijk om thuis alles nog eens rustig na te lezen. Hebt u 
nog vragen over dit onderzoek, schrijft u ze dan op en neem 
contact op met de assistente, telefoon 0229-257242
Met algemene vragen kunt u terecht bij uw behandelend 
specialist, die ook de uitslag van het onderzoek aan u zal 
meedelen en met u bespreken.



Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
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