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Ascitespunctie
U heeft een afspraak gemaakt voor een ascitespunctie. Dit is een behandeling waarbij
overtollig vocht (ascitesvocht) in de buikholte via een punctie wordt afgevoerd. De
punctie vindt plaats linksonder in de buik. Voor deze ingreep wordt u ongeveer een
uur opgenomen op de afdeling Dagverpleging.
De gang van zaken
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de afdeling Dagverpleging. De punctie
wordt door de arts op de afdeling zelf gedaan.
Het onderzoek
Tijdens de behandeling ligt u op uw rug. De arts bepaalt de punctieplaats en ontsmet
de huid op deze plaats met jodium. Vervolgens wordt als u dat wilt de punctieplaats
verdoofd en wordt de huid nogmaals ontsmet.
Daarna prikt de arts de buikholte aan met een punctienaald. De verpleegkundige sluit
hierop een slangetje aan. Het ascitesvocht kan nu afvloeien in een reservoir onder
het bed. Als het afvloeien stopt, zal de verpleegkundige u vragen om voorzichtig op
de zij te draaien. Op die manier kan ook eventueel achtergebleven vocht afvloeien.
De behandeling is ook na verdoving niet geheel pijnloos en neemt, afhankelijk van de
hoeveelheid aanwezig vocht, ongeveer een uur in beslag.
Nazorg
De punctieplaats wordt afgedekt met een steriel gaas en een pleister. Zodra u zich
goed genoeg voelt, kunt u naar huis gaan. U dient te zorgen voor begeleiding en
passend vervoer als u naar huis gaat.
Complicaties
Aan deze ingreep zijn weinig risico´s verbonden. Zoals bij iedere ingreep bestaat de
kans dat er een bloeding of een infectie optreedt. In zeldzame gevallen wordt per
ongeluk de darm aangeprikt, hetgeen over het algemeen geen verdere gevolgen
heeft.
Tenslotte

Mocht u nog vragen hebben over de gang van zaken neemt u dan contact op met de
Dagverpleging. Voor vragen met betrekking tot het onderzoek kunt u tijdens
kantooruren contact opnemen met uw eigen specialist. De telefoonnummers vindt u
op de achterkant van deze folder.
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Dagverpleging
Meldpunt Oost 31
Telefoon 088 – 459 3800
Op werkdagen van 7.30 – 20.00 uur
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Interne geneeskunde
Meldpunt Oost 03
Afsprakennummer 088 - 459 7800
Op werkdagen 9.00 -12.00 en 14.00 -16.00 uur
Informatienummer 088 - 459 5590
Op werkdagen 8.30 -12.00 en 13.30 -16.30 uur
Locatie Heerlen 045 - 576 6555

