Contactgegevens
Hebt u nog vragen tijdens uw verblijf op
Interne D2 onze afdeling, aarzel dan niet om
iemand van de medewerkers aan te spreken.
Verpleegafdeling D2
4de verdiep - Route 94

Hebt u nog vragen?
Telefoon		

051 42 54 80

E-mail		

D2.vpl@sintandriestielt.be

Hoofdverpleegkundige:
Mevr. Isabelle Dewaele
Aanwezig:
		

Lumbale punctie

07.30 tot 12.15 uur
13.24 tot 16.15 uur

Informatiefolder

Secretariaat Neurologie - Psychiatrie
1ste verdiep - Route 10
Telefoon		

051 42 57 50

Artsen Neurologie - Psychiatrie:
◦◦ Dr. Ph.Tack

		

Neurologie

Medisch diensthoofd

◦◦ Dr. B. Lamont
◦◦ Dr. A. Gazziano

		

Neurologie

		

Psychiatrie

Medisch diensthoofd

◦◦ Dr. W. Vandewalle

Psychiatrie

D2
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Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tielt
T 051 42 51 11 - F 051 42 50 20
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Inleiding

Het onderzoek

U bent opgenomen op de afdeling Neurologie
voor het uitvoeren van een lumbale punctie.

Voorbereiding

Bij een lumbale punctie wordt voor onderzoek
wat van het hersenvocht, het vocht dat rond de
hersenen en het ruggenmerg zit uit het lichaam
gehaald.

Belangrijk is als je bloedverdunners gebruikt
dat u dit zeker gaat melden.
Best gaat u ook nog eens gaan plassen voor
het onderzoek.

Dit wordt gedaan met een dunne holle
naald tussen de lendenwervels door in de
liquor ruimte te prikken en vervolgens wat
hersenvocht op te vangen.

Tijdens het onderzoek

Doel

In beide gevallen moet je proberen een zo een
krom mogelijke rug maken (kattenrug).

Er kunnen veel redenen zijn om een lumbale
punctie uit te voeren.
Het afnemen van dergelijk vocht kan de
arts helpen bij het stellen van een diagnose
bij bepaalde ziekten vb : Meningitis,
subarachnoidale bloedinge MS, lymeziekte en
andere aandoeningen van het zenuwstelsel

Tijdens het onderzoek ga je meestal recht
opzitten op de rand van het bed of in
uitzonderlijke gevallen in zijlig op het bed.

De verpleegkundige zal u helpen bij het
installeren op het bed en zal u ook de nodige
instructies geven en bij u blijven gedurende het
onderzoek.
Vervolgens zal ze ook de streek van de punctie
ontsmetten. De arts zal vervolgens de naald in
brengen, eens de naald ter plaatse is zal u er
nog maar weinig van voelen.
Nu zal de arts het vocht opvangen in buisjes en
zal nadien de naald verwijderd worden en zal
men een pleister op de punctieplaats hangen.

Na het onderzoek

Bij de meeste patiënten heeft een punctie geen
restklachten. Bij ongeveer 1/4 patienten komen
er hoofdpijnklachten na een lumbale punctie
(typisch is hoofdpijn bij het rechtkomen en
gaat het weg bij het neerliggen).
Dit noemt men postpunctiehoofdpijn.
Het helpt om veel te drinken, caffeine
houdende dranken (vooral cola, koffie),
regelmatig een paracetamol te nemen en
voldoende bedrust te nemen.
Meestal gaat deze hoofdpijn na enkele dagen
voorbij. Indien deze blijft aanhouden dan gaat
de arts beslissen om een bloedpatch te doen.
Hier bij gaat men eigen bloed inspuiten vlakbij
het gaatje dat men gemaakt heeft in het
ruggenmergvlies, het bloed zal stollen en het
gaatje dichten, waardoor de hoofdpijn snel zal
verbeteren

Resultaat
De duur van de uitslag hangt af van welke
bepalingen/testen de arts wil doen met het
hersenvocht.
Dit kan varieren tussen enkele uren en weken.
U zal een vervolgafspraak meekrijgen om de
resultaten te bespreken als deze er nog niet
zijn.

Na het onderzoek zal u onmiddellijk volledig
moeten plat liggen en dit gedurende de eerste
4 uur.
Nadien word er gevraagd zoveel mogelijk het
bed te houden tot er 24 uur verstreken zijn.
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