Echogeleide ascites of
of pleuradrainage

Wij adviseren u deze informatie ruim van tevoren zorgvuldig door te lezen.
Doel van het onderzoek
 Ontlastend: het wegnemen van vocht;
 Diagnostisch / ontlastend: Het wegnemen van vocht o.a. voor onderzoek naar
de aard van de cellen.
Duur van het onderzoek
Gemiddeld duurt het onderzoek tussen de 15 en 30 minuten.
Voorbereiding
Een drainage vindt plaats tijdens een dagopname. Op de afdeling worden enkele
routinehandelingen uitgevoerd, zoals het opnemen van de bloeddruk. Ook zal er
bloed geprikt worden om uw stollingstijd te bepalen. Voor het onderzoek komt u
met een bed naar de afdeling radiologie.
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.
Kleding
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.
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 m.b.v. het Echoapparaat
De radioloog geeft een injectie voor de verdoving. Vervolgens wordt er met een
klein mesje een sneetje gemaakt. De radioloog gaat met de drain naar binnen. Dit
is een plastic slangetje met een naald erin.
Pleuradrainage: de drain wordt tussen de ribben geplaatst.
Buikdrainage: de drain wordt in de buik geplaatst.
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De radioloog kan op het scherm zien of de drain op de juiste plaats terecht komt.
Als de drain goed zit verwijdert de radioloog de naald en blijft het slangetje achter.
Deze wordt aan een katheterzak gekoppeld voor de opvang van het vocht. De
drain wordt vastgezet met een speciale pleister, het is belangrijk dat deze goed
vast blijft zitten. Hierna gaat u weer terug naar de afdeling.
Na het onderzoek
Na het onderzoek kan er een hematoom (blauwe plek) ontstaan op de plaats waar
de drain zit.
Hoe lang de drain moet blijven zitten zal de aanvragend arts met u bespreken.
Uitslag
De uitslag van het diagnostisch onderzoek hoort u later van de aanvragend arts.
Deze bespreekt ook met u welke gevolgen de uitslagen van het onderzoek voor u
kunnen hebben.
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op T 0187 60 74 99.
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
T 0187 60 74 99.
U kunt ook vragen stellen via de ‘BeterDichtbij app’. Meer informatie vindt u via
onze website onder tabblad ‘ik kom voor een behandeling/beterdichtbij’.
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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