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Pleurodese 
 
U bent opgenomen in het ziekenhuis voor de behandeling van een klaplong 
(pneumothorax) of vocht (pleuravocht) tussen de longvliezen, ook wel ‘vocht achter 

de longen’ genoemd.   
De longarts heeft besloten uw long te ‘plakken’, dit heet pleurodese. Dit maakt de 

kans kleiner dat de long weer inklapt, of dat er opnieuw vocht tussen de vliezen komt. 
In deze folder vindt u informatie over de behandeling. 

 
Wat is pleurodese? 
Onder pleurodese wordt verstaan het 
‘plakken’ van de longvliezen. 
Dit gebeurt door via de thoraxdrain, die u al 
eerder heeft gekregen, een vloeistof (talk-
oplossing) in te spuiten. Hierdoor zal er een 
ontstekingsreactie ontstaan, waardoor de 
longvliezen aan elkaar plakken. 
 
De behandeling 
De behandeling zal worden verricht door de 
medisch specialist of arts-assistent en de 
verpleegkundige op de afdeling waar u bent 
opgenomen. 
Voorafgaand aan de behandeling, krijgt u 
pijnstilling toegediend. De medisch specialist 
zal vervolgens via de drain de talk-oplossing 
inspuiten. De drain wordt óf direct na de 
behandeling, óf anders meestal de volgende 
dag verwijderd. 
In sommige gevallen zal deze verrichting 
plaatsvinden op de recovery.  
Hier wordt dan van tevoren door de 
anesthesioloog een ruggenprik gegeven om 
zo voor maximale pijnbestrijding te zorgen. 
 
Na de pleurodese 
 Kunt u door de ontstane 

ontstekingsreactie koorts en/of pijn 
krijgen. 

 Geeft u klachten van eventuele 
benauwdheid of pijn door aan de 
verpleegkundige. De verpleegkundige 
overlegt zo nodig met de medisch 
specialist over de behandeling hiervan. 
 

 Is het van belang dat u goed blijft 
doorademen, om te voorkomen dat zich 
slijm zal ophopen in luchtwegen. 
 

Vragen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog 
vragen, dan kunt u die bespreken met de 
verpleegkundige en/of uw medisch specialist. 
 

Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 
persoonlijke gegevens checken, of 
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer 
informatie op: zgt.nl/mijnzgt. 

https://www.zgt.nl/afspraak-en-opname/inloggen-in-mijnzgt/

