
AB3

PNEUMOTHORAX



PATIËNTENVOORLICHTING  Ziekenhuis Rivierenland  2

WAT IS EEN PNEUMOTHORAX (KLAPLONG)?
Je longen zijn omgeven door twee vliezen. Het binnenste vlies (viscerale 
pleura), deze is vergroeid met de long. En het buitenste vlies (pariëtale pleura), 
deze ligt tegen de binnenwand van de borstkas aan. Tussen de pleurabladen 
(longvliezen) bevindt zich een denkbeeldige ruimte, de pleuraholte, die lucht-
dicht is afgesloten en een dun laagje vocht bevat. Normaal is er in de pleura-
holte een bepaalde onderdruk (negatieve druk), de druk om ons heen is hoger 
en dus positief. Door deze onderdruk worden je longen ontplooid gehouden. 
Bij een klaplong stroomt er lucht vanuit de longen tussen de longvliezen, hier-
door valt de long samen en ontplooid zich niet meer, omdat de negatieve druk 
weg is.

DE KLACHTEN
Een klaplong kan gepaard gaan met pijn op de borst, de pijn kan aan de rug-
zijde en ter hoogte van de schouderbladen zitten. De ademhaling gaat vaak 
moeilijker. Een klaplong geeft een benauwd gevoel. Na enige tijd wordt de be-
nauwdheid minder, omdat je lichaam went aan het ademhalen met één long.

DE OORZAAK
Een spontane klaplong komt het meeste voor, dat wil zeggen zonder duidelijk 
aanwijsbare reden. Meestal is er dan sprake van een zwakke plek op het long-
oppervlak (bullae) die al langere tijd aanwezig is en waar dan een scheurtje 
in komt. De oorzaak hiervan is vaak onbekend. Roken verhoogt wel het risico. 
Het gaat vaak om jonge mensen (vaker mannen dan vrouwen) met een lange, 
magere lichaamsbouw. Daarbij spelen drukverhoudingen en een te snelle groei 
van de longen hierin mogelijk een rol. Een klaplong kan ook voorkomen bij 
onderliggende longproblemen, zoals longkanker.

Er bestaat nog een ander soort klaplong, dit is namelijk een klaplong die als 
complicatie van bijvoorbeeld een long- of pleurapunctie, longbiopt of bij een 
longoperatie bewust ontstaat. Er kan ook sprake zijn van een klaplong ten ge-
volge van een trauma of letsel. Hierbij kan het gaan om een beschadiging van 
de long door een scherp voorwerp of door een gebroken rib. Vaak ontstaan 
door een harde klap of val.
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DE BEHANDELING
Tussen de longvliezen moet weer een negatieve druk ontstaan, zodat de lon-
gen weer goed ontplooid blijven. Dit wordt gedaan door onder lokale verdo-
ving een thoraxdrain tussen de longvliezen in te brengen. Via een zuigpomp 
met een waterslot wordt de lucht tussen de longvliezen uitgezogen, waardoor 
de long weer ontplooit. Na enkele dagen worden er klemmen op de thorax-
drain gezet en wordt er een longfoto gemaakt. Hier wordt bekeken of de long 
mooi ontplooid blijft als er geen pomp meer aan zuigt. Als de foto goed is, mag 
de thoraxdrain eruit. 

Als de thoraxdrain eruit gehaald wordt, kan het zijn dat de behandelend arts 
er een hechting in doet. Deze kan er na 7 dagen uitgehaald worden bij de 
huisarts. Er wordt ook een gaasje met Betadine of vaseline opgedaan, deze 
dient gedurende 24 uur te blijven zitten. Daarna kan u er een pleister op doen, 
als u dat prettiger vindt. U mag ook douchen, maar niet in de opening met de 
sproeier. 

In sommige gevallen kan de arts ervoor kiezen om de long te plakken (pleu-
radese). Hierbij wordt er via de thoraxdrain talk tussen de longvliezen aange-
bracht. De talk zorgt ervoor dat de vliezen aan elkaar vergroeien, waardoor de 
long aan de borstwand vast komt te zitten en niet meer in kan klappen.

LEEFREGELS NA EEN KLAPLONG
Er zijn een aantal dingen waar je je aan moet houden na een klaplong te heb-
ben gehad, namelijk:

• Gedurende twee maanden niet sporten of vliegen.
• Gedurende twee maanden geen zwaar huishoudelijk werk doen.
• Gedurende twee maanden niet zwaar tillen of hard persen.
• Bezigheden als lopen en fietsen geleidelijk aan opvoeren.
• Voldoende rust nemen.
• Tegen snelle hervatting van zittend werk is geen bezwaar.
• Nooit meer diepzeeduiken.

AFDELING AB3
  0344-674605



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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