
THORAXDRAINAGE 
Endoscopie 
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Uw behandelend arts heeft u een thoraxdrainage voorgesteld. In deze brochu-
re leest u informatie over het onderzoek, over de voorbereidingen die u moet 
treffen en over de nazorg. 

U HEEFT EEN AFSPRAAK OP:

Dag  

Datum  /  / 

Tijd   uur 
voor een thoraxdrainage op de functieafdeling Endoscopie. 

Neem uw identiteitsbewijs mee, bij de aanmeldzuil meldt u zich aan. Volg rou-
te 07-BG, halverwege deze route ziet u het bord Endoscopieafdeling. U kunt 
plaats nemen in de wachtruimte van de Endoscopieafdeling. U hoeft zich niet 
te melden. Als u aan de beurt bent wordt u binnen geroepen. De mogelijkheid 
bestaat dat het onderzoeksprogramma uitloopt door onvoorziene omstandig-
heden of een spoedgeval. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

AFMELDEN
Bij eventuele verhindering wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk door te 
geven aan de polikliniek Longgeneeskunde  0344-674492

THORAXDRAINAGE 
De longen en de borstholte zijn 
bekleed met een vlies. Bij u zit er 
waarschijnlijk (te veel) vocht of lucht 
tussen deze vliezen. Met een tho-
raxdrainage wordt het vocht of lucht 
door een dunne slang, een drain, 
afgevoerd en in een afzuigsysteem 
opgevangen.  Linker long

Luchtpijp
Ingeklapte 

rechter long

lucht in de 
borstkasholte

Thoraxdrain
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VOORBEREIDING 
U kunt voorafgaand aan het onderzoek gewoon eten en drinken.  
Als u antistollingsmedicatie(bloedverdunners) gebruikt, moet u daarmee 
enkele dagen vóór de ingreep stoppen (tenzij u met spoed bent opgenomen). 
Overleg dit met uw arts. Over het algemeen worden patiënten na het plaatsen 
van een thoraxdrain een paar dagen opgenomen. Mochten hier vragen over 
zijn, overleg dit met uw arts. 

DE INGREEP 
De verpleegkundige vraagt u om te gaan zitten of op uw zij te gaan liggen. De 
arts zal de locatie bepalen door te voelen, te kloppen op uw rug en/of met een 
echo apparaat te kijken. De huid wordt gedesinfecteerd, waarna u een injectie 
met een plaatselijke verdoving krijgt. Uw lichaam wordt afgedekt met steriele 
doeken. Vervolgens brengt de arts via een kleine snee in de huid de drain in. 
De drain wordt vastgehecht aan de huid en afgeplakt om te voorkomen dat die 
er weer uitglijdt. De drain wordt aangesloten op een (vacuüm)afzuigsysteem 
waarmee vocht wordt opgevangen en eventueel lucht wordt afgevoerd. Soms 
wordt een gedeelte van het vocht opgestuurd voor onderzoek. Na het inbren-
gen van de drain wordt soms ook een röntgenfoto van de longen gemaakt om 
te controleren of de drain goed zit. 

COMPLICATIES 
Bij elke ingreep, hoe zorgvuldig ook uitgevoerd, bestaat er een kleine kans op 
complicaties. Bij thoraxdrainage bestaat er een kleine kans op het optreden 
van een bloeding of infectie. Daarnaast kan het opvangsysteem van de thorax-
drain voor kleine problemen zorgen, bijvoorbeeld door een geknikte slang of 
lekkage. Dit kan meestal ter plekke door de verpleegkundige worden opgelost.
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NA DE INGREEP 
- U kunt met de drain en het drainagesysteem bewegen.  

Zorg ervoor dat de drain niet straks gespannen staat of knikt. 
- De verpleegkundige controleert regelmatig uw polsslag, bloeddruk,  

temperatuur en het zuurstofgehalte in het bloed om eventuele complicaties 
vroegtijdig te herkennen. Daarnaast zal ze de insteekplaats van de drain 
controleren. 

- Geef pijn en benauwdheidklachten direct door aan de verpleegkundige. U 
kunt dan pijnmedicatie krijgen. 

- Het kan zijn dat u meer moet hoesten, omdat de drain de longvliezen prik-
kelt. Blijf vooral goed doorademen en ophoesten. Zo voorkomt u dat slijm 
zich ophoopt in de luchtwegen/longen. 

- Meestal krijgt u in overleg met uw arts in de dagen na het inbrengen van de 
thoraxdrain een X-thorax (longfoto) om te kijken of de long zich ontplooit 
en/of de hoeveelheid vocht achter de longen is verminderd. 

DUUR VAN DE DRAINAGE 
Hoe lang de drainage duurt, hangt af van de reden van drainage (vocht of lucht 
achter de longen) en van uw herstel na het inbrengen van de drain. Het kan 
een paar dagen duren, waarbij u opgenomen in het ziekenhuis blijft. Soms  
besluit de arts via de drain talkpoeder tussen de longvliezen te spuiten.  
Hierdoor ‘kleven’ de longvliezen aan elkaar. De arts beoordeelt vervolgens of 
en wanneer de drain verwijderd kan worden. Na het inspuiten van het  
medicijn kunt u gedurende korte tijd koorts of pijn krijgen. U kunt hiervoor een 
pijnstiller vragen.

VERWIJDEREN VAN DE THORAXDRAIN 
De arts verwijdert de hechting waarmee de drain vastzit en trekt de drain 
eruit. Het insteekgaatje wordt verbonden met een gaasje met steriele vaseline. 
De vaseline zorgt ervoor dat het gaatje luchtdicht wordt. Het verwijderen van 
de drain is over het algemeen niet pijnlijk. 

NAZORG 
U kunt naar huis als er geen verdere behandeling nodig is. Het gaasje op de 
insteekopening moet gedurende 48 uur blijven zitten. Daarna kunt u het ver-
vangen door een pleister. In sommige gevallen wordt de insteekopening na het 
verwijderen van de drain gehecht.
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POLIKLINIEK LONGGENEESKUNDE
 0344-674492

Buiten werktijden met 
SPOEDEISENDE HULP (SEH)
  0344-676666.
De verpleegkundige neemt dan contact op met uw specialist.

HEEFT U NOG VRAGEN
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met 

POLIKLINIEK LONGGENEESKUNDE
 0344-674492

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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