Abces-/ascitesdrainage

Drain plaatsen met behulp van echografie
Radiologie

U bent door uw behandelend arts naar de afdeling Radiologie en nucleaire
geneeskunde verwezen om een drain te laten plaatsen mbv echografie. Dit
onderzoek wordt gedaan door een radioloog met behulp van een radiodiagnostisch
laborant(e) of doktersassistente.

Het onderzoek

Het inbrengen van de drain wordt door een radioloog gedaan. U wordt met bed
naar de afdeling Radiologie gebracht. U blijft tijdens het onderzoek in uw eigen
bed liggen. Met behulp van echografie onderzoek (beelden door middel van
geluidsgolven) kan de radioloog nauwkeurig de plaats bepalen waar de drain
ingebracht gaat worden. De huid wordt gedesinfecteerd en plaatselijk verdoofd.
De radioloog maakt met een mesje een kleine snee in de huid (punctieplaats) en
plaatst de drain op de juiste plaats in de buik. Na het plaatsen van de drain zal de
pus en/of vocht in een opvangzak weglopen. Het slangetje blijft enige tijd zitten en
wordt met behulp van pleisters op uw huid vast geplakt. Het opvang-zakje draagt
u bij u of het wordt aan het bed opgehangen. Bij een abcesdrainage kan via het
slangetje door de verpleegkundige gespoeld worden. In sommige gevallen wordt
op verzoek van de behandelend arts vocht opgestuurd naar het laboratorium om te
laten onderzoeken
Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 30 minuten.

Allergie

Wanneer u overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde stoffen, wilt u ons dat dan
vóór het onderzoek laten weten?

Voorbereiding

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, meld dit dan aan de arts die u verwijst
voor de punctie. Die kan u adviseren tijdelijk met de medicijnen te stoppen, om een
bloeding tijdens of na de punctie te voorkomen. Eventuele andere medicijnen kunt
u wel innemen.
Het is raadzaam om vlak voor het onderzoek nog even naar het toilet te gaan.
Bij een abcesdrainage dient u 3 uur van te voren nuchter te zijn. Dit houdt in; niets
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meer eten en drinken, niet roken en geen kauwgom.

Risico’s

Voorafgaand aan het onderzoek wordt u door de aanvragend specialist ingelicht
over de mogelijke risico’s die kunnen optreden bij deze radiologische ingreep.Voor
de ingreep wordt u gevraagd een formulier te ondertekenen waarin u toestemming
geeft voor het onderzoek en aangeeft dat u alle informatie begrepen heeft. Als u
toch nog vragen heeft, dan kan de radioloog nog extra informatie geven.
Mogelijke risico’s bij deze ingreep zijn:
• Bloedingen op de punctieplaats.
• Infectie van de punctieplaats en het punctietraject.
• Fistel (ontstekingsgang) tussen het draintraject en de eventueel aanliggende
organen.
• Aanprikken van een zenuw met zenuwirritatie tot gevolg.
• Aanprikken en/of doorboren van een aanliggend orgaan of darm.
• Kortstondig flauwvallen als reactie op de punctie (vagale reactie).
• Sepsis (een ernstige ontsteking van het hele lichaam).

Nazorg

Als u napijn heeft, kunt u een pijnstiller vragen (paracetamol). U kunt in overleg
met de behandelend arts weer starten met het innemen van de bloedverdunnende
medicijnen.
Bij een ascitesdrainage mag u zo spoedig mogelijk weer naar huis, op voorwaarde
dat alles goed verloopt.
Bij een abcesdrainage zal op de verpleegafdeling de abcesholte via het slangetje
regelmatig gespoeld worden. Hoewel het slangetje goed is bevestigd dient u er
toch voorzichtig mee om te gaan. Normale bewegingen, lopen en douchen zijn
goed mogelijk. Soms wordt op aangeven van de behandelend specialist na enkele
dagen, op de afdeling Radiologie gecontroleerd in hoeverre het abces is verdwenen.

Uitslag van het onderzoek
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Indien er vloeistof voor onderzoek is afgenomen, hoort u de uitslag hiervan van uw
behandelend arts.

Contact

Heeft u voor, tijdens of na het onderzoek vragen, stelt u ze dan gerust.
Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig doorgeven?
Op werkdagen zijn wij te bereiken van 08:00 tot 17:00
Hoorn: T 0229-257373
Hoorn: E medischebeeldvorming@westfriesgasthuis.nl
Purmerend: T 0299-457535
Enkhuizen: T 0228-312345
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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