Thoraxdrainage

De longen in de borstkas zorgen voor de ademhaling. Als er
lucht of vocht zit tussen de longvliezen wordt de ademhaling
belemmerd. Door het inbrengen van een drain (slang) kan de
lucht of het vocht worden afgezogen. We noemen deze ingreep
Thoraxdrainage.
De behandeling wordt uitgevoerd door een arts die hierin is
gespecialiseerd.
Het kan 2 tot 10 dagen duren voordat alle lucht of vocht verwijderd is.
Daarom is het nodig dat u deze periode in het ziekenhuis verblijft.

Voorbereiding
• u mag gewoon eten en drinken; u hoeft niet “nuchter” te zijn
• trek iets makkelijks aan.

De behandeling
• u wordt verzocht zich van boven uit te kleden
• afhankelijk van de plaats (de zij of de rug) waar de drain wordt
ingebracht, moet u op uw zij liggen of zitten
• de dokter zal uw longen beluisteren
• uw huid wordt schoongemaakt met jodium of, als u daar allergisch voor
bent, met een andere vloeistof
• de plaats waar de drain wordt ingebracht wordt verdoofd d.m.v. een
injectie (de prik kan gevoelig zijn)
• de dokter en de verpleegkundige geven u aanwijzingen en uitleg
• na de verdoving van de huid wordt met een klein mesje een sneetje
(incisie) in de huid gemaakt. Omdat de huid verdoofd is doet dit geen pijn
• via het sneetje in de huid wordt de drain ingebracht. Dit kan een
drukkend gevoel op de borstkas geven
• als de drain op z’n plaats zit (tussen de longvliezen), wordt deze
verbonden met een afzuigpot
• de drain wordt vastgehecht. Omdat de huid nog verdoofd is doet dat
geen pijn
• de drain en het sneetje worden met pleisterverband afgeplakt.

Het inbrengen van de drain duurt ongeveer 20 minuten.

Na de behandeling
• Zolang de drain tussen de longvliezen zit én is aangesloten op de
afzuigpot moet u in bed blijven
• het kan gebeuren dat u na de behandeling pijn in de schouder krijgt. Ook
kunt u last hebben van hoestprikkels. Zonodig kunt u hiervoor medicijnen
krijgen
• als de pijn of de hoest verergert, moet u de verpleegkundige
waarschuwen (u heeft een bel bij het bed)
• als de lucht of het vocht tussen de longvliezen verwijderd is, wordt ook de
drain verwijderd
• op de afdeling waar u bent opgenomen, worden uw longen, de drain
en de afzuigpot geregeld door de afdelingsarts en de verpleegkundige
gecontroleerd.
Het resultaat van de behandeling wordt gecontroleerd door middel van een
longfoto.

Complicaties
Complicaties komen zelden voor.

De uitslag
De arts die de behandeling heeft verricht, zal u op de hoogte houden van
de verdere behandeling.

Vertel uw dokter
•
•
•
•

of u geneesmiddelen gebruikt? (bloedverdunners)
of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen, jodium en/of pleisters
of u zwanger bent
of u lijdt aan of longziekten.

Tot slot
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet ze te stellen.
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