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Ascites of abcesdrainage onder echogeleide
U krijgt vanwege een vochtopeenhoping in de buik (ascites) of een holte gevuld met
pus (abces) binnenkort op de afdeling radiologie een drainage onder echogeleide.
Bij deze ingreep krijgt u een drain (slangetje) ingebracht waardoor het vocht/pus uit
de buikholte of uit het abces kan lopen. Met behulp van echografie wordt het
ascitesvocht of het abces zichtbaar gemaakt. De drainage wordt door de radioloog
verricht. Soms wordt een deel van het afgenomen vocht door een patholoog-anatoom
of een microbioloog onderzocht.
Voor deze ingreep wordt u (kortdurend) opgenomen. De afdeling opname belt u
hierover.

Als u door ziekte of om andere reden
verhinderd bent om uw afspraak voor de
drainage na te komen, wordt u verzocht zo
spoedig mogelijk contact op te nemen met de
afdeling radiologie. Telefoon: 088 708 37 00.

Voor het onderzoek
In sommige gevallen is het raadzaam vanaf
vier uur vóór de ingreep niet te eten en te
drinken. U krijgt hierover instructies van de
aanvragend arts als de afspraak voor de
ingreep wordt gemaakt.

Medicijnen
Als u bloedverdunners gebruikt, moet u dit
bespreken met uw behandelend arts. Deze
bepaalt of u met de inname van deze
medicijnen moet stoppen.
Gebruikt u andere medicijnen dan kunt u
deze normaal blijven innemen.
Hebt u vragen over de medicijnen, die u
gebruikt, dan kunt u altijd contact opnemen
met de specialist, die het onderzoek heeft
aangevraagd.

Kleding
Wij raden u aan om makkelijk zittende
kleding aan te trekken.

Het onderzoek ”drainage”
De verpleegkundige of vervoersdienst
brengt u van de verpleegafdeling naar de
afdeling radiologie.
In de onderzoekkamer kunt u in uw bed
blijven liggen. Om u goed voor te kunnen
bereiden vertellen we u wat er tijdens het
onderzoek gaat gebeuren.
Na de uitleg bepaalt de radioloog door
middel van echografie de plaats waar de
drain wordt ingebracht. Op deze plaats
wordt de huid gedesinfecteerd en
verdoofd. De verdovingsprik kan
eventueel gevoelig zijn. Hierna wordt er
een klein sneetje in de huid gemaakt,
waar de naald doorheen kan. De radioloog
brengt vervolgens onder echogeleide een
naald in de te draineren
vochtopeenhoping of abces. Aansluitend
wordt de drain op de juiste plek gelegd,
waarna de drain wordt vastgeplakt of
vastgehecht aan de huid. De drain wordt
vervolgens aangesloten op een opvangzak
voor het vocht. Een deel van het
opgevangen vocht kan apart worden
opgevangen voor eventueel nader
onderzoek.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 30
minuten.
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Wat te doen in geval van ziekte of
verhindering?

radiologie

Na het onderzoek bespreekt de radioloog
met u de zaken waar u op moet letten.
Meestal betreft dit echter alleen een
advies om te zorgen dat de drain goed op
zijn plaats blijft.
De radioloog geeft eventuele
nazorginstructies mee naar de
verpleegafdeling.
Hierna wordt u weer teruggebracht naar
de verpleegafdeling.
Uw behandelend arts bepaalt hoe lang de
drain moet blijven zitten. Als de drain
geplaatst is om overtollig vocht (ascites)
uit de buik te verwijderen, is dit meestal
voor enkele uren totdat het meeste vocht
eruit is gelopen.
Bij andere drainages blijft de drain
meestal langer zitten.

Vragen
Mocht u na het lezen van deze folder nog
vragen hebben, stel ze dan gerust. De arts of
verpleegkundige wil ze graag beantwoorden.

Contactgegevens
Afdeling radiologie,
telefoonnummer 088 708 37 00.

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 info op: www.zgt.nl/mijnzgt.

Wanneer de controles op de afdeling
gedurende een bepaalde tijd goed zijn en
u geen klachten heeft mag u voorzichtig
opstaan. Bij het opstaan, kunt u wat
duizelig zijn. Daarom is het belangrijk dit
onder begeleiding van de verpleegkundige
te doen.
Verder kunt u nog enkele uren een
onprettig gevoel in de buik hebben,
hiervoor kunt u eventueel paracetamol
innemen.

Risico’s complicaties en
bijwerkingen bij deze ingreep
Aan deze ingreep zijn weinig risico’s
verbonden. De meest voortkomende
complicaties bij drainages zijn het
optreden van een bloeding of het
optreden van een infectie. Dit komt echter
zeer weinig voor en is zelden
levensbedreigend.

Uitslag
U ontvangt de uitslag van het onderzoek
op de afgesproken datum bij uw
specialist.
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