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Inleiding
Binnenkort krijgt u een lumbaalpunctie. Uw arts heeft u uitgelegd
wat de reden daarvan is en wat zo’n punctie inhoud.
In deze folder kunt u het allemaal nog eens doorlezen, zodat u weet
wat er gaat gebeuren tijdens en na het onderzoek.
Wat is een lumbaalpunctie
Een lumbaalpunctie is een ruggenprik waarbij vocht (=liquor) uit het
ruggenmergkanaal wordt afgenomen.
Wat is het doel van een lumbaalpunctie
De samenstelling en de druk van de liquor geeft de arts informatie
over aandoeningen van de hersenen, het ruggenmerg en de
zenuwwortels.
Het onderzoek
U meldt zich op de afgesproken tijd bij de receptie van de kliniek
Neurologie (A4).
De verpleegkundige brengt u naar de behandelkamer. Het
onderzoek wordt uitgevoerd door uw neuroloog, geassisteerd door
een verpleegkundige.
In de behandelkamer neemt u plaats op bed. De punctie kan liggend
of zittend worden gedaan. De neuroloog vertelt u stapsgewijs
wat hij/zij doet. Eerst moet u op uw zij gaan liggen en uw knieën
optrekken naar uw neus, of in een zittende houding voorover
bukken. Dan wordt de rug met jodium gedesinfecteerd. Vervolgens
krijgt u een prik tussen de doornuitsteeksels van de wervels onder
in uw rug. Dit voelt u als een prik, zoals bij bloedafname. Het
prikken is minder vervelend als u zich probeert te ontspannen. De
neuroloog tapt via de ingebrachte naald vocht af voor onderzoek. In
het onderste gedeelte van het ruggenmergkanaal bevindt zich geen
ruggenmerg. Er bestaat daarom geen gevaar voor beschadiging
van het ruggenmerg.
Hoe lang duurt het onderzoek
Het onderzoek duurt vijf à tien minuten.
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Na het onderzoek
U hoeft niet te blijven liggen. Er is een kleine kans dat u na de prik
hoofdpijnklachten krijgt. Deze klachten kunnen tot twee weken na
het onderzoek optreden en zijn niet gevaarlijk. De hoofdpijn kunt u
krijgen ten gevolge van een drukverschil in het hoofd.
Indien deze klachten zich voordoen moet u drie tot vier dagen
bedrust houden en veel drinken. U kunt zelf proberen of de
hoofdpijn wegblijft wanneer u rechtop gaat staan. Bij hoofdpijn kunt
u eventueel een paracetamol innemen.
Neem contact op met de polikliniek als er geen verbetering optreedt
of als u koorts krijgt. Afhankelijk van de reden voor de ruggenprik
wordt eventueel nog bloed afgenomen op het laboratorium.
De uitslag
De uitslag van het onderzoek hoort u van de neuroloog. Deze
bespreekt met u welke behandeling verder mogelijk of noodzakelijk
is.
Nog vragen
Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de
behandelend specialist of met de verpleegkundigen van de afdeling.
Contactgegevens Neurologie
Telefoonnummer: 0251 265695
Emailadres: neurologen@rkz.nl
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