longgeneeskunde

Thoraxdrainage bij pleuravocht
U bent opgenomen in het ziekenhuis, omdat er zich vocht bij u tussen beide
longvliezen (in de pleuraholte) bevindt; dit noemt men pleuravocht. In de volksmond
heet dit ook wel “vocht achter de longen.” In deze folder geven wij u informatie over
de behandeling ervan in het ziekenhuis.
De behandeling zal bestaan uit een zogenaamde thoraxdrainage. Dit betekent dat via
een slangetje (drain) in de pleuraholte het vocht wordt afgevoerd naar een
thoraxdrainagesysteem (buiten het lichaam).
Thoraxdrainage

Na het inbrengen van de drain:
 gaat u (weer terug) naar de afdeling waar
u vandaan komt;
 het pleuravocht loopt in eerste instantie
meestal spontaan af, in tweede instantie
wordt de thoraxdrain meestal
aangesloten op een elektrisch
zuigsysteem;
 dit is een mobiel systeem;
 geeft u klachten van pijn en benauwdheid
door aan de verpleegkundige. Deze
overlegt zo nodig met de arts over de
oorzaak en behandeling van deze
klachten;

 is het voor u van belang dat u goed blijft
doorademen, om te voorkomen dat zich
slijm ophoopt in de luchtwegen;
 mag u rustig rondlopen;
 zal de drain dagelijks worden verzorgd
door een verpleegkundige;
 zal er (regelmatig) een controlefoto van
de long worden gemaakt om te zien of de
hoeveelheid vocht in de pleuraholte
afgenomen is.

Duur van de drainage
De duur van de drainage is verschillend
(meestal enkele dagen) en hangt er mede
van af of er nog uitslagen van het vocht
moeten binnen komen. Als deze er zijn, krijgt
u ze van de longarts te horen.
Na enkele dagen kan de drain worden
verwijderd.
Eventueel zal de longarts overwegen om de
long te ‘plakken’ (zie folder pleurodese).

Het verwijderen van de drain
Een arts of verpleegkundige verwijdert de
drain op de afdeling. Het verwijderen van de
drain is in het algemeen niet pijnlijk. Meestal
kunt u daarna snel naar huis.

Weer thuis



U mag 48 uur na het verwijderen van de
drain weer douchen.
Eventuele hechtingen zullen na 7-10
dagen door de huisarts worden
verwijderd. Deze afspraak moet u zelf
maken!
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Het inbrengen van de drain vindt plaats op de
spoedeisende hulp of op de
behandelpolikliniek.
De longarts brengt de drain in en een
verpleegkundige assisteert hierbij.
Eerst wordt de huid schoongemaakt. Daarna
wordt er met een injectie plaatselijk verdoofd.
Vervolgens wordt een kleine snede in de huid
gemaakt. Daarna maakt de arts ruimte om
vervolgens de drain tussen de ribben door in
de pleuraholte te brengen. De drain wordt
vastgehecht aan de huid en afgeplakt om te
voorkomen dat hij verschuift en aangesloten
op het thoraxdrainagesysteem.
De gehele procedure duurt ongeveer 20
minuten.
Soms wordt wat vocht opgestuurd voor nader
onderzoek, dit kan eventueel tijdens de
opname herhaald worden.
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Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog
vragen, dan kunt u die bespreken met de
verpleegkundige en/of uw longarts.
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