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bij kinderen
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De verpleegkundige houdt uw kind stevig 
vast. Het is zeer belangrijk dat uw kind stil 
zit en niet beweegt op het moment van 
de prik. De arts trekt een steriele schort 
en steriele handschoenen aan en ontsmet 
de punctieplaats. Vervolgens prikt hij met 
een naald tussen de twee wervels in de 
onderrug en vangt zo het hersenvocht op. 
Dit hersenvocht gaat naar het laboratori-
um om te onderzoeken. De verpleegkun-
dige dekt de punctieplaats af met gaas 
en een pleister.

Wat kunt u als ouder doen 
tijdens de lumbale punctie? 

U kunt uw kind helpen door het af te  
leiden en te laten ontspannen.
Enkele tips: 
•  Zoek lichamelijk contact: hand vasthou-

den, masseren…
•  Vestig de aandacht op de ademhaling: 

adem samen diep in door de neus, tel 
tot drie en blaas dan de lucht weer uit

•  Zingen
•  Tellen of het alfabet opzeggen

Wat na het onderzoek?

De eerste twee uur na het onderzoek zo 
moet uw kind zo veel mogelijk plat in bed 
blijven liggen. Dit voorkomt vaak hoofdpijn 
of flauwvallen.
Eten en drinken is pas toegestaan als uw 
kind goed wakker is.

Wat is een lumbale punctie?

Met een lumbale punctie of ruggenprik 
kan de arts het hersenvocht van uw kind  
laten onderzoeken. Uw kind krijgt een prik 
in de onderrug, tussen de ruggenwervels. 
Er druppelt dan wat hersenvocht uit de 
naald. De dokter vangt dit vocht op en 
stuurt dit op naar het labo. De ruggenprik 
zelf duurt 15 tot 30 minuten.

Verloop

Tijdens het onderzoek vertelt de verpleeg-
kundige of de arts aan uw kind wat er 
gebeurt. De verpleegkundige brengt eerst 
een verdovende zalf aan op de plaats waar 
de arts zal prikken. Als het kind ouder is 
dan 3 jaar en er is tijd en ruimte voor 
een duidelijke voorbereiding, kan het 
onderzoek ook gebeuren na toediening 
van Kalinox®. (zie brochure “Gebruik van  
Kalinox® bij kinderen”).

De verpleegkundige vraagt om de boven-
kleding uit te doen zodat de rug bloot is. 
Het is belangrijk dat uw kind de knieën 
zo ver mogelijk optrekt en de kin naar de 
borst brengt. Hierdoor gaan de ruggen-
wervels meer uiteen en ontstaat er meer 
ruimte om te prikken. 
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Wat zijn mogelijke 
complicaties?

•  De punctieplaats kan licht pijnlijk zijn.
•  Uw kind kan hoofdpijn krijgen, dit kan  

enkele dagen aanhouden. Na overleg 
met de behandelend kinderarts mag 
uw kind eventueel een pijnstiller nemen.

•  Als uw kind koorts maakt, neemt u con-
tact op met de kinderarts.

•  Ook als uit de punctieplaats helder vocht 
lekt, neemt u best contact op met de 
verpleegkundige of de kinderarts.
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Contact

Kinderziekten
Straat 63
T  09 224 51 63


