Echogeleide ascitesdrainage
Na overleg met uw arts heeft u besloten een ascitesdrainage te laten verrichten.
Hieronder geven wij u informatie over dit onderzoek.

Wat is een ascitesdrainage?
Bij een ascitesdrainage wordt er een dunne drain in de buikholte geplaatst zodat
overtollig vocht af kan lopen.
Om de juiste plaats voor de drainage te bepalen wordt gebruik gemaakt van echografie.

Voor het onderzoek
Voor een ascitesdrainage wordt u in het ziekenhuis opgenomen op de afdeling
dagbehandeling of een verpleegafdeling.
2 uur voor het onderzoek mag u niets meer eten of drinken.

Let op:
Gebruikt u antistollingsmedicatie (tabletjes tegen trombose), Ascal, pijnstillers of
acetylsalicylzuur, meldt dit dan aan uw behandelend arts.

Het onderzoek
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Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op de onderzoekstafel.
Postadres:
Na wat echogel (geleidingsvloeistof) op de huid te hebben aangebracht, beweegt de
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
radioloog met een klein apparaatje (transducer) over de buik om de juiste plaats voor
de drainage te bepalen. Deze transducer zendt (ultra-)geluidsgolven uit, die door
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
structuren in uw lichaam worden teruggekaatst. De teruggekaatste geluidsgolven
Afspraken: 033 – 850 60 70
vormen een beeld op de monitor. Dit beeld wordt vastgelegd en bewaard. Ultra wil
KvK Gooi en Eemland:
zeggen dat u het geluid niet kunt horen.
32082917
De huid wordt ontsmet en verdoofd. Nadat de verdoving is ingewerkt, maakt de
radioloog een klein sneetje in de huid. De drain wordt onder geleide van het echoapparaat ingebracht. Aan de
drain hangt een zak, daarin wordt het vocht opgevangen. Tijdens het onderzoek wordt u soms gevraagd in te
ademen en de adem stil te houden.
Mocht u pijn ervaren geeft u dit dan aan bij de assistente. Het onderzoek duurt 30 tot 45 minuten.
Tijdens het onderzoek wordt u begeleid door de echografist of echoassistente. Indien het noodzakelijk is dat er
begeleiding aanwezig is tijdens het onderzoek (zoals bijvoorbeeld een tolk), geeft u dit dan voor het begin van
het onderzoek aan.

Na het onderzoek
Na het onderzoek krijgt u een verband op het wondje. Hierna wordt u teruggebracht naar de afdeling.
Daar wordt de drainagezak, als hij vol is, enkele keren geleegd. Dit kan enige uren duren. Als u zich niet prettig
voelt of pijn heeft kunt u dat aangeven. Zodra al het vocht is afgelopen mag u naar huis.

Na ontslag uit het ziekenhuis
Maakt u zich zorgen of heeft u andere problemen als gevolg van het onderzoek/de behandeling, dan kunt u bellen
met uw specialist in het ziekenhuis.
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Bij een meerdaagse opname geldt:
 Tot één week na het onderzoek/de behandeling belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
o Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 17.00 uur) naar de polikliniek van het betreffende
specialisme.
o Vraagt u buiten kantooruren (17.00 - 8.00 uur) naar de verpleegafdeling van het betreffende
specialisme.
Bij een behandeling in dagopname geldt:
 Tot één week na het onderzoek/de behandeling belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
o Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 17.00 uur) naar de polikliniek van het betreffende
specialisme.
o Vraagt u buiten kantooruren (17.00 - 8.00 uur) naar de Spoedeisende Hulp.
Bij problemen meer dan een week na ontslag neemt u eerst contact op met uw huisarts of met de
Huisartsenpost, tenzij anders is afgesproken met de specialist.

Wat neemt u mee?



Geldig zorgverzekeringbewijs of zorgpas
Geldig identiteitsbewijs

Contact
Bij verhindering of eventuele vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de polikliniek interne
geneeskunde. Telefoonnummer: 033 8505050, vragen naar de poli Interne geneeskunde.
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