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Met een ascites drainage wordt er vocht uit de buikholte verwijderd.
Hierbij wordt de buik aangeprikt met behulp van echografie en wordt er
een slangetje (katheter) in de buikholte geplaatst waardoor er vocht kan
weglopen. De drainage wordt gedaan op de afdeling Radiologie & Nucleaire
geneeskunde.
Meestal wordt er voor een drainage ook een dagopname afgesproken. De
informatie over de dagopname krijgt u van de afdeling Planning.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Voor de behandeling

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, is het stoppen met innemen
hiervan met uw arts overlegd. Als u hierover vragen hebt, kunt u bellen met
de polikliniek van de arts die de drainage heeft aangevraagd. Als het nodig is,
zal er nogmaals bloed geprikt worden om te onderzoeken of de bloedstolling
normaal is.
Vanaf 2 uren vóór de drainage mag u niet meer eten of drinken.

De behandeling

De arts doet de ascites drainage altijd samen met een laborant. De meeste
ascites drainages worden gedaan met behulp van echografie. Hierdoor kan
de arts de naald zien terwijl er geprikt wordt en komt de katheter op de juiste
plaats te liggen. De plaats waar geprikt wordt, wordt vooraf verdoofd. De buik
wordt aangeprikt en het slangetje dat om de naald zit, wordt in de buikholte
achtergelaten. Daarna wordt het slangetje op de buikwand vastgeplakt en
aangesloten op een zakje waarin het vocht wordt opgevangen.

Na de behandeling

Bij een ascites drainage kan in uitzonderlijke gevallen een bloeding of
buikvliesontsteking ontstaan. Om deze complicaties te voorkomen of zo vroeg
mogelijk te herkennen, worden na de drainage controles gedaan. De arts doet
dit gelijk na de behandeling en de verpleegkundige controleert u als u terug
bent op de afdeling.

Tot slot

Deze folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie, die u van
uw arts kreeg. Het gaat hier om algemene informatie. Het kan zijn dat uw
behandeling iets anders verloopt.
Als u na het lezen van deze informatie vragen hebt, kunt u contact opnemen
met de afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde. De afdeling is
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 16:30 uur.
Telefoonnummer: 0515 - 48 85 20.
Informatie over uw rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en
plichten als patiënt’.
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