Echogeleide Ascites
Drainage

Naar aanleiding van een eerder onderzoek van de buik krijgt u dit
onderzoek. De radioloog heeft op de foto’s ascitesvocht gezien. Uw
behandelend specialist heeft met u besproken dat er tijdens dit onderzoek
vocht wordt gedraineerd om de buik te ontlasten. Dit gebeurd met behulp
van echografie.
Het onderzoek wordt verricht door een radioloog (arts) die geassisteerd
wordt door een doktersassistente.
Wij adviseren u deze informatie ruim van tevoren zorgvuldig door te lezen.

Doel van het onderzoek
Bij een drainage wordt door middel van een drain, vocht uit de buikholte gelaten
zodat dit de buik zal ontlasten. De juiste plaats voor de drainage wordt in deze
situatie met echo bepaald.
 Ontlastend: het wegnemen van vocht;
 Diagnostisch/ontlastend: het wegnemen van vocht voor onderzoek naar de
aard van de cellen.

Duur van het onderzoek
Gemiddeld duurt het onderzoek tussen de 15 en 30 minuten.

Voorbereiding
Voor een drainage wordt u opgenomen op de afdeling dagbehandeling. U meldt
zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie, zijde hoofdingang. Vervolgens gaat
u langs het opnamebureau en het Apotheker Service Punt (ASP). Soms is het
noodzakelijk om nog bloed te prikken bij het laboratorium. Indien nodig informeert
de polikliniek u hierover. Daarna gaat u naar de dagbehandeling.
De behandeling vindt plaats op de afdeling radiologie. De verpleegkundige van de
dagbehandeling kan u vertellen wanneer u ongeveer klaar bent. En belt uw
begeleider wanneer u weer opgehaald kunt worden.
Als u al opgenomen bent, begeleid de afdeling waar u ligt het onderzoek. U komt
dan met een bed naar de afdeling radiologie.

Medicijngebruik
Als u bloedverdunners gebruikt dient u dit aan te geven aan de aanvragend arts.
Mogelijk moet het gebruik hiervan tijdelijk worden stopgezet. Overige medicijnen
kunt u volgens voorschrift van uw arts in blijven nemen.
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Kleding
Het is voor u en voor ons prettig dat u makkelijke kleding draagt. Op de afdeling
krijgt u een ziekenhuisjasje aan.

Hoe gaat het onderzoek
Op de afgesproken tijd brengt de verpleegkundige u naar de echokamer van de
afdeling radiologie. Eerst wordt er een beetje gel op de buik aangebracht. Deze
gel is om de geluidsgolven over te brengen zodat de verschillende organen in
beeld komen. Vervolgens tast de radioloog met een transducer het te
onderzoeken gebied af en zoekt de juiste plaats om de drainage uit te voeren.
Wanneer de radioloog de juiste plaats heeft gevonden, wordt de huid plaatselijk
verdoofd met een injectie. Deze prik kan wat branderig aanvoelen. De radioloog
zal een kleine snede maken in de huid. Vervolgens prikt de radioloog met een
holle naald op de juiste plek. Deze prik in de buik is van korte duur maar pijnlijk.
Verdoven is helaas niet mogelijk. Door de holle naald wordt een drain geplaatst.
Als deze op de juiste plaats is gepositioneerd gaat de naald eruit en blijft de drain
zitten, deze wordt aangesloten op een zak waarin het vocht uit de buikholte wordt
opgevangen. De drain wordt met een speciale fixatiepleister afgeplakt en het
onderzoek is klaar. Hierna gaat u weer terug naar de afdeling.

Complicaties
Na het onderzoek kan er een hematoom (blauwe plek) ontstaan.
De kans bestaat ook, dat er door het prikken een bloeding of infectie in de buik
kan ontstaan. In de meeste gevallen is deze complicatie gemakkelijk te herstellen.

Uitslag
 Ontlastend: Het bespreken van de uitslag verloopt uitsluitend via uw
behandelend arts.
 Diagnostisch: het bespreken van het laboratoriumonderzoek verloopt
uitsluitend via uw behandelend arts.

Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de
afdeling Radiologie op telefoonnummer 0187 60 74 99.

2

Vragen
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u tussen
08.30 - 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie op
telefoonnummer 0187 60 74 99.

Afspraak
U wordt voor het onderzoek verwacht op:
………………………...dag………./………/…….om ………………………uur
Vergeet het aanvraagformulier van de dokter niet! Indien de aanvraag al door de
arts digitaal is verzonden, hoeft u geen aanvraagformulier mee te nemen.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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