Neurologie

I N F O R M ATI E V O O R D E PATI Ë N T

Lumbale punctie

Doel (van het onderzoek)
Deze folder is bedoeld voor personen die een lumbaalpunctie ondergaan.
Op deze manier kunnen we u beter informeren betreffende het
onderzoek.
Dit onderzoek vindt plaats op afspraak in het OLV-ziekenhuis, in het
gebouw X3 Noord op dagziekenhuis.

Waarom dit onderzoek?
Een lumbale punctie of ruggenprik is het plaatsen van een naald tussen
de 3de en 4de of tussen de 4de en 5de lendenwervel waarbij er
hersenvocht wordt afgenomen. Het is de waterige vloeistof die in en
rond de hersenen en ruggenmerg gevestigd is. Het afgenomen vocht
wordt onderzocht om de oorzaak te vinden van sommige aandoeningen
en op die manier de meest geschikte behandeling te kunnen toepassen.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek moet u niet nuchter zijn: u mag dus vooraf eten en
drinken.
Meld het vooraf aan de dokter wanneer u antistollingsmedicatie gebruikt
of wanneer u allergisch of
overgevoelig bent voor pleisters.

Uitvoering van het onderzoek
Duur: 15 minuten


U zit rechtop of ligt op uw zij.



De arts bepaalt en verdooft de plaats van de punctie.



Tussen twee lendenwervels in wordt een lange naald ingebracht, tot
in de ruimte net buiten het vlies dat het hersen- en ruggenmergvocht
(cerebrospinale vloeistof) omgeeft.



U kunt eventueel een korte pijnscheut voelen bij het prikken.



Met de naald wordt de dura mater doorgeprikt.



Het vocht wordt in buisjes opgevangen en naar het labo gestuurd
voor verder onderzoek.
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Nazorg
Patiënt moet 2 à 4 uur platliggen in bed (afspraak in overleg met de arts)
en mag nadien ziekenhuis verlaten.
U mag de auto zelf niet besturen en moet onder begeleiding het
ziekenhuis verlaten na een lumbale punctie. Wanneer u wel zelf met de
wagen rijdt, gelieve de verpleging hiervan op de hoogte te brengen!!

Complicaties
Bij rechtkomen kan hoofdpijn optreden tot enkele weken na de punctie.
Ga eventueel liggen en probeer voldoende te drinken. Neem gerust een
pijnstiller om de hoofdpijn te verminderen.
Is er geen beterschap na enkele dagen? Neem dan contact op met een
arts.
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Contactgegevens
Dienst Neurologie
Campus Aalst
Moorselbaan 164 - 9300 Aalst
Tel: 053 72 45 19
Fax: 053 72 49 19
neurologie.Aalst@olvz-aalst.be
Campus Asse
Bloklaan 5 - 1730 Asse
Tel: 02 300 63 76
Campus Ninove
Biezenstraat 2 - 9400 Ninove
Tel: 054 31 20 61
Fax: 054 31 20 59
neurologie.Ninove@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van
algemene aard en is bedoeld om u een
globaal beeld te geven van de zorg en
voorlichting die u kunt verwachten. In
iedere situatie, en dus ook de uwe,
kunnen andere adviezen of procedures
van toepassing zijn. Deze brochure
vervangt dus niet de informatie die u
van uw behandelend arts reeds kreeg
en die rekening houdt met uw
specifieke toestand. Zijn er na het lezen
van deze brochure nog vragen schrijf
deze eventueel op en bespreek ze in
ieder geval met uw behandelend arts.
Versie 24/05/2019
Goedgekeurd door dokter Marleen
Vieren
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