Lumbaalpunctie

Afspraak
Datum: _______________________
Tijd: _______________________

De arts heeft voor u een lumbaalpunctie afgesproken. Voor dit
onderzoek wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling
of het onderzoek gebeurt tijdens uw opname. Als u een afspraak
heeft in HMC Westeinde ontvangt u van het Opnamebureau
een brief thuis met de opnamedatum en het opnametijdstip.
Heeft u een afspraak in HMC Antoniushove, dan krijgt u via de
polikliniek Neurologie een afspraak mee.
Lumbaalpunctie
De hersenen zijn omringd door hersenvocht (liquor). Het hersenvocht loopt
door in het ruggenmergkanaal en kan onderin de rug worden afgenomen
met een holle naald. Dit onderzoek wordt een lumbaalpunctie of ruggenprik
genoemd. Door middel van een lumbaalpunctie kunnen verschillende
onderzoeken en behandelingen worden gedaan:
• De druk van het hersenvocht (liquordruk) in de hersenen kan gemeten
worden.
• Door het afnemen van hersenvocht kan de druk in de hersenen
verminderd worden.
• De samenstelling van het hersenvocht kan onderzocht worden.
Het onderzoek kan ook gedaan worden om medicijnen aan het hersenvocht
toe te voegen.

Het onderzoek
Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de afdeling Dagbehandeling.
In HMC Westeinde bevindt de Dagbehandeling Neurologie zich op de 8e
etage, in HMC Antoniushove op de 6e etage op de afdeling Neurologie.
U gaat, met ontblote rug, op uw zij op bed liggen. U krijgt een kussen onder
uw hoofd en trekt uw knieën zo ver mogelijk op. Ook brengt u de kin naar
de borst. De arts kan op deze manier goed de aanprikplaats bepalen. Als u
niet in deze houding kunt liggen, kan het onderzoek zittend gebeuren.

De arts bepaalt de aanprikplaats en maakt deze schoon. De arts brengt de
naald in en meet de druk van het hersenvocht. Het hersenvocht wordt in
een buisje opgevangen voor onderzoek. De naald wordt verwijderd en de
insteekplaats wordt afgedekt met een pleister.
Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Het inbrengen van de naald kan
pijnlijk zijn, het afnemen van het hersenvocht niet.

Nazorg
U moet tot een half uur na het onderzoek plat in bed blijven liggen, zodat
het wondje dichtgaat. Daarna kunt u rustig overeind komen. U mag een
uur na het onderzoek weer uit bed. De verpleegkundige controleert of het
wondje nog nalekt. Als u zich goed voelt, mag u naar huis. De pleister kunt
u de volgende dag verwijderen.

Complicaties
De aanprikplaats onder in de rug kan nog enige tijd beurs en pijnlijk zijn.
U kunt last hebben van hoofdpijn en soms nekpijn. Hierbij kunt u een
drukkend gevoel in de oren hebben. Wij adviseren u om als u last van
deze klachten heeft, 24 uur plat in bed te blijven liggen en veel (minstens
1,5 liter) te drinken. Als de klachten aanhouden en u krijgt koorts (boven
de 38,5º C), koude rillingen of u moet overgeven, neem dan contact op
met uw neuroloog. In de avond, nacht of in het weekend kunt u met de
dienstdoende neuroloog contact opnemen. Hiervoor kunt u de receptie van
het ziekenhuis bellen via telefoonnummer 088 979 79 00.

Uitslag
U krijgt een afspraak mee voor het bespreken van de uitslag van het
onderzoek.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u telefonisch
contact opnemen met de afdeling Neurologie via 088 979 43 60.
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