Informatiebrochure
Ascitespunctie

Hier komt titel van persbericht
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Toepassingsgebied
Gastro-Enterologie

1. Doel (van het onderzoek)
Ascites is een opstapeling van een hoeveelheid vocht in de buikholte waardoor
uw buik gespannen is en in omvang toeneemt. Het doel van de ascitespunctie
is door middel van een punctie het vocht ter hoogte van de buikholte te
verwijderen.
2. Voorbereiding van het onderzoek
Dag van de behandeling
Eventueel kan U voor de punctie nog eens naar toilet gaan om de blaas te
ledigen (U dient immers een tijd in rugligging stil te liggen in bed). Verder is
geen specifieke voorbereiding nodig.

3. Het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd op de kamer (uitzonderlijk op de
radiologieafdeling).
Uw huid wordt plaatselijk ontsmet en verdoofd.
De arts plaatst de katheter waarlangs het vocht kan aflopen. Aan de katheter
hangt een zak waarin het vocht opgevangen wordt.
De verpleegkundige komt regelmatig bij u langs tijdens de afloop van
ascitesvocht.
De arts geeft aan wanneer de punctie kan worden beëindigd. Dit nadat een
bepaalde hoeveelheid vocht werd afgelaten of wanneer de afvloei spontaan
stopt.
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4. Na de behandeling
De katheter wordt verwijderd en de verpleegkundige dekt de punctieplaats af.
Indien u nog lekkage ondervindt, kan tijdelijk een zakje gekleefd worden om
het vocht op te vangen.
Indien een grote hoeveelheid ascitesvocht werd verwijderd, kan er op advies
van de arts albumine worden toegediend. Albumines zijn eiwitten die het
eiwitverlies ten gevolge van de punctie compenseren. Albumine wordt
toegediend via een infuus.

Indien u, na het lezen van deze brochure, nog vragen heeft, aarzel
dan niet om vragen te stellen aan de verpleging.
5. Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een
globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In
iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van
toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw
behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke
toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze
eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.
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OLV Ziekenhuis
Gastro-enterologie
Contact

Campus Aalst
Moorselbaan 164
9300 Aalst
053/72.44.28

Campus Asse
Bloklaan 5
1730 Asse
02/300.62.56

Campus Ninove
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Biezenstraat 2
9400 Ninove
054/31.20.84

