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Longgeneeskunde 
 

Ct geleide longpunctie 
 

Algemene informatie 
 

Inleiding 
 
U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u een longpunctie krijgt. Hierbij wordt 
een klein stukje weefsel (biopt) verwijderd, dat microscopisch onderzocht wordt. 
Uw behandelend arts heeft u al verteld hoe deze longpunctie in zijn werk gaat. In deze 
folder kunt u alles rustig nalezen. 
 

Wat is een longpunctie? 
Een longpunctie is een onderzoek waarbij een dunne naald van buitenaf in de long wordt 
ingebracht om een heel klein stukje weefsel (biopt) weg te halen.  
 

Een longpunctie wordt uitgevoerd als er sprake is van een afwijking in het longweefsel. 
 

Voorbereiding 
Wij adviseren u van tevoren vervoer naar huis te regelen, omdat u beter niet zelf naar huis 
kunt rijden. 

Gebruikt u bloed verdunnende medicijnen (Sintrommitis of Marcoumar) of pijnstillers 
anders dan paracetamol, dan bespreekt de arts met u, of en hoe lang vóór het 
onderzoek u hiermee moet stoppen. Bij onduidelijkheid of twijfel is het belangrijk dat u 
contact opneemt met uw arts. 

 

Dag van het onderzoek 
 

Nuchter blijven 

Als het onderzoek ’s morgens plaatsvindt moet u vanaf middernacht nuchter blijven. U 
mag dan niet meer eten, drinken of roken. Eventuele medicijnen mogen tot 2 uur voor 
het onderzoek ingenomen worden met een slokje water. 
 
Als het onderzoek ’s middags plaatsvindt mag u een licht ontbijt (kop thee met beschuit). 
Daarna mag u niet meer eten, drinken of roken. 
 
Melden op de afdeling 
U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling waar u wordt opgenomen. 
De verpleegkundige neemt een korte anamnese af. Zij vraagt u of alles over het 
onderzoek duidelijk is en of er nog vragen zijn. Als alles duidelijk is, krijgt u een 
operatiejasje aan. 
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Het onderzoek 
 
Verdoving 
Het onderzoek doet over het algemeen weinig pijn. Als het nodig is of als u dit wenst 
krijgt u een plaatselijke verdoving.  
 
De longpunctie 
De radioloog verricht de longpunctie. De radioloog prikt met een speciale naald in het te 
onderzoeken gebied. Met deze naald haalt hij een stukje weefsel uit de long. Dit wordt 
onderzocht. Om te bepalen of de naald op de juiste plaats komt, wordt dit onderzoek met 
behulp van echografie of CT-scan gedaan. Op die manier is goed te zien, waar geprikt 
moet worden. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. 
 
Na het onderzoek 
Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de afdeling. 
U moet dan twee uur bedrust houden. De verpleegkundige kijkt geregeld of de 
punctieplaats niet heeft nagelekt. 
Heeft u klachten van plots optredende benauwdheid of moet u bloed ophoesten, geef dit 
dan door aan de verpleegkundige. 
 
Na twee uur wordt een controlefoto gemaakt, om te kijken of alles goed is. Als deze goed 
is mag u met ontslag. 
 

Weer thuis 
 
De eerste 24 uur na de punctie mag u niet zwaar tillen, niet douchen en de pleister niet 
van de punctieplaats halen. 
Na 24 uur mag u de pleister verwijderen. 
 
Als u plotseling benauwd wordt, neem dan meteen contact op met de afdeling 
longgeneeskunde. 
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Vragen 
 
Heeft u na uw opname nog vragen of krijgt u binnen 48 uur na ontslag last van 
benauwdheid neem dan contact op met: 
 
Locatie Venlo 
Afdeling Longgeneeskunde 
Routenummer 37,  laag 5 
 (077) 320 59 50 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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