Ascitespunctie
Wegnemen van vocht uit de buik

Afdeling maag-, darm- en leverziekten

Wat is een ascitespunctie?
Uw arts heeft vastgesteld dat er zich vocht in uw buikholte
(ascites) heeft opgehoopt. Het verwijderen van dit vocht heet
ascitespunctie. ‘Ascites’ omdat het gaat om vocht in de
buikholte en ‘punctie’ omdat het overtollig vocht via een naald
wordt weggenomen.
Uw arts besluit tot dit onderzoek zodat het weggenomen vocht
onderzocht kan worden om de oorzaak ervan vast te kunnen
stellen. Een andere reden voor een ascitespunctie is het
ontlasten van uw buik. Er kan zoveel vocht in de buik aanwezig
zijn dat u daar last van ondervindt.
Afhankelijk van de reden van de punctie vindt het volgende
plaats:
• Via de punctienaald wordt er buikvocht opgevangen in een
laboratoriumbuisje. Bij voldoende vocht verwijdert de arts de
naald. Het vocht wordt voor onderzoek naar het laboratorium
opgestuurd, de uitslag krijgt u via uw arts.
• Aan de punctienaald wordt een afvoersysteem (drain)
bevestigd, waardoor het vocht afloopt. Als er geen vocht
meer afloopt wordt de drain verwijderd. De drain kan enkele
dagen blijven zitten.
Voorbereiding
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt worden deze in
overleg met uw arts gestopt. Bloedverdunnende medicijnen zijn
bijvoorbeeld: acenocoumarol (Sintrom), fenprocoumon
(Marcoumar) of acetylsalicylzuur (Aspirine).
Het is goed om vlak voordat de punctie gebeurt, goed uit te
plassen.
Hoe wordt de punctie uitgevoerd?
De ascitespunctie wordt op uw kamer of op de röntgenafdeling
uitgevoerd. U wordt verzocht op uw rug op bed te gaan liggen.
Allereerst bepaalt de arts de plaats waar geprikt gaat worden.
Meestal is dat links onder in uw buik.
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Wanneer een drain geplaatst wordt, verdooft de arts de huid op
de plaats waar de drain komt. Daarna brengt de arts de
punctienaald of de drain in. Het buikvlies kan niet verdoofd
worden, daarom kunt u nog wel wat pijn voelen.
Tijdens en na de ingreep
De verpleegkundige controleert regelmatig uw polsslag en
bloeddruk. Het kan voorkomen dat uw bloeddruk daalt als er
teveel vocht wordt afgenomen. Ook controleert de
verpleegkundige of de prikplaats nabloedt of nalekt.
Mogelijke complicaties
Bij een ascitespunctie bestaat een kleine kans op een bloeding
van het wondje (insteekopening), het aanprikken van de darm
of een ontsteking van het buikvlies.
Na het verwijderen van de naald of de drain kan er nog enige
tijd vocht lekken via de insteekopening.
Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel ze dan
aan uw behandelend arts of aan de verpleegkundige van de
afdeling.
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Notities
Heeft u vragen over uw behandeling? We raden u aan ze hier
op te schrijven. Zo weet u zeker dat u ze niet vergeet.
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De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te
geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen
andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts
een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of
behandelaar.
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