
VOCHT VERWIJDEREN UIT DE 
BUIKHOLTE (ASCITESDRAINAGE) 

Radiologie



PATIËNTENVOORLICHTING  Ziekenhuis Rivierenland  2

U hebt een afspraak op

 dag  datum om  uur
voor een ascitesdrainage met behulp van echografie op de afdeling Radiologie 
te Tiel (route 5.1).

Voor dit onderzoek wordt u opgenomen. U hoort van de afdeling Opname hoe 
laat en waar u zich kunt melden. 

In deze folder leest u over het onderzoek en hoe u zich hierop kunt voorberei-
den. De informatie is algemeen. Het is mogelijk dat uw onderzoek iets anders 
verloopt. Lees deze folder goed door.

WAT IS EEN ASCITESDRAINAGE?
Ascites is een ophoping van vocht in de buikholte. U herkent dit meestal aan 
een dikke buik. Bij een ascitesdrainage prikt de radioloog (arts) de buikholte 
aan. Hij of zij brengt een dun slangetje in. Het vocht kan hierdoor weglopen.
 
VOORBEREIDING
Eten en drinken
Twee uur voor het onderzoek mag u niet eten, drinken en roken. 

Bloedafname 
Voor vochtafname uit uw buikholte wordt u in het ziekenhuis opgenomen op 
de verpleegafdeling. Voorafgaand aan het onderzoek (ongeveer 1,5 uur van te 
voren) wordt er bij u bloed afgenomen. Dit is om de stollingswaarde van uw 
bloed te controleren. 

Bloedverdunners
Gebruikt u bloedverdunners? Uw behandelend arts vertelt u wanneer u met 
deze middelen moet stoppen en wanneer u ze weer kunt innemen.

HET ONDERZOEK
Op de dag van het onderzoek wordt u in bed naar de echografiekamer van de 
afdeling Radiologie gebracht. Daar krijgt u uitleg over het onderzoek. 
De radioloog maakt beelden van uw buik met een echotoestel. 
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Hiermee kan hij of zij beter zien waar het slangetje komt te zitten. Daarna 
wordt de huid plaatselijk verdoofd. Dit prikje kan wat vervelend zijn en soms 
koud of branderig aanvoelen. De radioloog prikt uw buikholte aan, terwijl u op 
bed ligt. Nadat de verdoving is ingewerkt, maakt de radioloog een sneetje in 
de huid. Het slangetje kan zo gemakkelijker worden ingebracht. Het slangetje 
wordt aan een opvangzak vastgemaakt. Het vocht wordt hierin opgevangen. 
De behandeling duurt ongeveer dertig minuten. 

COMPLICATIES 
De risico’s van de behandeling zijn zeer klein. 

NA HET ONDERZOEK 
Na het onderzoek wordt u weer in bed teruggebracht naar de verpleegafde-
ling. Hier wordt gecontroleerd of het vocht goed wegloopt. Uw behandelend 
arts bepaalt wanneer het slangetje verwijderd wordt. Het wondje wordt op de 
verpleegafdeling behandeld.

GOED OM TE WETEN
Beweging
U mag op de dag van het onderzoek niets tillen. De volgende dag mag u weer 
alles doen.

Kleding 
Op de verpleegafdeling krijgt u een operatiejasje.

Medicijnen 
• Gebruikt u een bloedverdunner? U behandelend arts vertelt u wanneer u 

met deze middelen moet stoppen en wanneer u ze weer kunt innemen.
• Gebruikt u naast bloedverdunners ook andere medicijnen, dan kunt u deze 

gewoon innemen. Ook op de dag van het onderzoek zelf.

Mensen met diabetes (suikerziekte)
Gebruikt u insuline en moet u nuchter zijn voor het onderzoek? Dan kan het 
nodig zijn de dosering te verlagen. Overleg dit met uw behandelend arts. 
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Naar huis 
Het is prettig als een familielid of kennis u na het onderzoek ophaalt, want u 
mag zelf niet autorijden.

Buikklachten 
Krijgt u thuis meer buikklachten of worden uw klachten niet minder? Neem 
dan contact op met de verpleegafdeling of met uw huisarts.

DE UITSLAG
De uitslag van het onderzoek krijgt u via de arts die het onderzoek heeft aan-
gevraagd.

AFSPRAAK VERZETTEN
Het kan gebeuren dat u deze afspraak moet verzetten. Geef dit alstublieft zo 
snel mogelijk aan ons door. We maken dan een nieuwe afspraak en kunnen de 
vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt.

OPNAME 
 0344-674330 

van maandag tot en met vrijdag van 08.00-17.00 uur.

VRAGEN 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De me-
dewerkers van de afdeling Radiologie geven u graag meer informatie. 

RADIOLOGIE
 0344-674233

van maandag tot en met vrijdag van 08.30-12.00 uur ’s ochtends 
en 13.00-16.30 ’s middags.
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AANTEKENINGEN



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

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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