Patiëntinformatie

Lumbaalpunctie op verpleegafdeling
Neurologie (C 5)
Afnemen van hersenvocht via een ruggenprik.

Bereikbaarheid
Afdeling C5 Neurologie bevindt zich in het hoofdgebouw op niveau 5 van het Ziekenhuis.
Volg route C - 5 – geel.
Komt u van het parkeerdek (zuidingang) neem dan in de Serrehal de lift naar niveau 5.
Komt u via de hoofdingang dan gaat u in de Serrehal naar rechts en neemt u de lift naar niveau 5.
Raadpleeg de interactieve plattegrond van het MUMC+
http://www.mumc.nl/patienten-en-bezoekers/praktisch/route-en-parkeren

Voorbereiding
Neem een begeleider mee naar het ziekenhuis, na de ingreep kunt u hulp gebruiken. Bovendien is
het verstandig om na de ingreep niet zelf auto te rijden.
U hoeft niet nuchter te zijn voor het onderzoek. Dit betekent dat u gewoon kunt eten, drinken en
eventueel uw medicatie in kunt nemen.
Gebruikt u bloedverdunners of antistolling, meld dit dan vooraf aan de arts.

Het onderzoek
U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij afdeling C5 op niveau 5. Hier haalt een van de artsen u op en
begeleidt u naar de onderzoekskamer.
De lumbaalpunctie wordt uitgevoerd door de neuroloog of door een neuroloog in opleiding.
Hij/zij legt uit wat de punctie inhoudt en beantwoordt eventuele vragen die u nog heeft.
U doet uw bovenkleding uit en neemt plaats op de behandeltafel. De arts desinfecteert de
punctieplaats op uw rug. Dit voelt koud aan.
Een lumbaalpunctie is een prik( met een naald) tussen 3e de en de 4e lendenwervel of tussen de 4e en
de 5e lendenwervel van de onderrug.
De arts brengt de naald naar een kleine ruimte waar hersenvocht (liquor) zit.
Een enkele keer voelt u een pijnscheut in een van uw benen omdat de prik, een dun zenuwdraadje
raakt.
Het afgenomen hersenvocht gaat voor onderzoek naar het laboratorium in het ziekenhuis.
Soms is het ook nodig om bloed uit de arm af te nemen. U krijgt een briefje mee om bloed te laten
prikken bij de Centrale Bloedafname op niveau 1.

De punctie duurt ongeveer vijftien minuten.

Nazorg
Na de lumbaalpunctie blijft u nog een kwartiertje op de behandeltafel liggen.
Thuis hoeft u niet in bed te gaan liggen.
Het is belangrijk dat u de dag van de punctie een tot twee liter water extra drinkt.

Mogelijke complicaties
Mogelijk kan er wat hersenvocht lekken via de insteekopening. Het gevolg kan zijn dat u
hoofdpijnklachten krijgt. De kans op hoofdpijn na een lumbaalpunctie is echter heel klein; minder
dan vijf procent.
Als u thuis hoofdpijn krijgt, dan adviseren wij u om plat in bed te gaan liggen totdat de hoofdpijn
afneemt.
Wanneer de hoofdpijn ondanks de bedrust aanhoudt, neem dan contact op met uw behandelend
arts of met de polikliniek Neurologie telefoonnummer 043-387 65 00 of met de afdeling
Spoedeisende Hulp (SEH), telefoonnummer 043-387 67 00.

Uitslag
De uitslag van de lumbaalpunctie is niet direct bekend. Uw behandelend arts bespreekt met u de
uitslag tijdens het volgend polikliniekbezoek.

Contact
Als u na het lezen van deze informatie nog
vragen heeft,
neem dan contact met uw behandelend arts
of met de polikliniek Neurologie.
Polikliniek Neurologie 043-387 65 00
Spoedeisende Hulp (SEH) 043-387 67 00
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http://www.neurologie.nl/publiek/patient
envoorlichting/lumbaalpunctie
www.mumc.nl

