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Ascitespunctie 
 

 
 

Deze folder is bestemd voor patiënten die 

een ascitespunctie moeten ondergaan 

aangevraagd door de internist.  

 

Doel van het onderzoek 

Bij de punctie wordt er vocht (=ascites) uit uw 

buikholte afgenomen. Het vocht wordt 

afgevoerd waardoor uw klachten afnemen. 

Het vocht kan worden opgestuurd voor 

onderzoek.  

 

Wie kunt u ontmoeten? 

Op de Dagbehandeling kunt u de volgende 

zorgverleners ontmoeten: 

 

Radioloog: 

Arts die de ascitespunctie verricht. 

 

Internist:  

Arts die de ascitespunctie verricht. Deze arts is 

ook gespecialiseerd in behandeling van 

patiënten met kanker. 

 

Physician Assistant: 

Ondersteunt de internist hemato-oncologen 

bij hun werkzaamheden. Hij/zij is 

gekwalificeerd om een ascitespunctie uit te 

voeren. 

 

Oncologieverpleegkundige: 

Assisteert de arts met de ascitespunctie en 

informeert en begeleidt u en uw familie. 

 

Secretaresse: 

Ontvangt u op de dagbehandeling en plant 

uw afspraken. 

 

Vrijwilliger: 

Brengt koffie, thee en limonade rond. 

 

Voorbereiding op de behandeling 

Het is belangrijk om u goed voor te bereiden 

op uw behandeling op de Dagbehandeling. 

 

Eten en drinken 

U kunt normaal eten en drinken. 

 

Eigen medicijnen 

• Als u bloedverdunnende medicijnen 

gebruikt en u bent bekend bij de 

trombosedienst, dan moet u tijdelijk 

stoppen met de medicatie. Uw 

behandelend arts zal dit met u bespreken! 

Is dit niet het geval, neem dan alsnog 

contact op. 

• Bent u allergisch voor medicijnen of 

pleisters, wilt u dit dan aan uw arts 

melden? 

 

Autorijden 

Wij adviseren u om niet zelf naar huis te rijden. 

 

De punctie 

Soms wordt vooraf een echo gemaakt om 

precies de plaats van de punctie te bepalen. 

Dit gebeurt op de afdeling Radiologie door 

een echografie van de buik. De radioloog zal 

de punctieplaats markeren. 

 

Het is belangrijk dat u goed uitplast voordat 

de punctie plaatsvindt. 

  

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een 

bed. De arts bepaalt de punctieplaats. Deze 

plaats wordt gedesinfecteerd (ontsmet). De 

arts verdooft de plek waar geprikt gaat 

worden.  

 

 



Hierna wordt met een speciale naald een 

katheter in de buikholte gebracht waardoor 

het vocht kan weglopen.  

De katheter wordt met een pleister 

vastgeplakt op uw buik. De verpleegkundige 

houdt u goed in de gaten, leegt regelmatig 

de katheterzak en houdt bij hoeveel vocht 

(ascites) in totaal is afgelopen.  

Als er voldoende vocht is afgelopen, zal de 

verpleegkundige de katheter verwijderen.  

 

Duur van het onderzoek 

De punctie zelf neemt ongeveer 10 tot  

15 minuten in beslag. De totale tijd dat u 

moet blijven is afhankelijk van de 

hoeveelheid vocht en de snelheid van 

aflopen. 

 

Na het onderzoek 

De verpleegkundige geeft u uitleg over de 

verzorging van de aangeprikte plek.  

 

Meer informatie en feedback 

Openheid en duidelijkheid vinden we erg 

belangrijk. Als u vragen of opmerkingen heeft, 

laat het ons gerust weten! 

 

Feed back 

Wij hopen dat u tevreden zult zijn over uw 

verblijf. Als dit niet het geval is of als u vragen 

heeft, aarzel dan niet contact op te nemen 

met de verpleegkundige of uw behandelend 

arts. Bent u wel tevreden, dan horen wij dat 

natuurlijk ook graag. Ook als u suggesties 

heeft, horen wij dit graag. Zo kunnen wij onze 

zorg en service verder verbeteren. 

 

Meer informatie 

Voor vragen over (uw afspraak met) de 

polikliniek interne geneeskunde kunt u bellen 

naar: (0182) 50 50 05 (tussen 08.00 en 16.30 

uur van maandag tot en met  vrijdag ).  

 

Vragen of meer informatie 

Voor informatie over het Groene Hart 

Ziekenhuis kunt u terecht op onze website: 

www.ghz.nl. Ook kunt u dagelijks bellen naar 

het algemene informatienummer:  

(0182) 50 50 50. 

 

 

Adres 

Groene Hart Ziekenhuis, locatie Gouda 

Bleulandweg 10 

2803 HH Gouda  

 

Tot slot 

Wij wensen u een goed verblijf op onze 

Dagbehandeling toe! 
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