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U heeft zojuist gehoord dat bij u een abcesdrainage plaats gaat vinden. Waarschijnlijk is u al
het één en ander verteld over hoe dat in z'n werk gaat. In deze folder staat alle informatie nog
een keer op een rij. Heeft u na het lezen nog vragen, belt u dan gerust naar de afdeling
Radiologie.
Wat is een abcesdrainage?
Dit is een ingreep waarbij een drain (slangetje) in een abces ( geïnfecteerde vochtophoping)
wordt gebracht om het abcesvocht uit het lichaam te verwijderen en eventueel de abcesholte te spoelen. Er zijn verschillende oorzaken voor het ontstaan van een abces in het
lichaam. Als gevolg van een abces kan een zwelling optreden en krijgt u koorts. Voor de
exacte plaatsbepaling van het abces maakt de radioloog gebruik van echografie of een
CT-scan.
Voorbereiding
Afhankelijk van de plaats van het abces dient u wel of niet nuchter te zijn. Dat wil zeggen
dat u niet mag eten en drinken. Indien u nuchter moet zijn wordt dit van te voren met u
besproken.
De ingreep
Als eerste wordt er, met behulp van echografie, gekeken hoe het abces eruit ziet en waar het
beste kan worden geprikt. Daarna wordt de huid gedesinfecteerd (schoongemaakt) en wordt
u met steriele doeken toegedekt. De radioloog geeft u eerst een prik voor de plaatselijke
verdoving. Hierna wordt op geleide van het echobeeld het abces aangeprikt. Het is belangrijk
dat u zo stil en rustig mogelijk blijft liggen. Het kan zijn dat de radioloog u vraagt uw adem
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in te houden. De prikopening wordt nu iets opgerekt, zodat het slangetje naar binnen kan
worden geschoven. Dit laatste kan gebeuren met behulp van röntgendoorlichting. Wanneer
het slangetje op de juiste plaats ligt, wordt deze met een hechting vastgezet op de huid en
om het abcesvocht op te vangen. In sommige gevallen wordt op de afdeling nog een
zoutoplossing door de drain gespoeld om te zorgen dat het abces eerder leegraakt.
Na het onderzoek
Als u weer op de afdeling terug bent mag u, in overleg met de zaalarts, weer normaal eten en
drinken. Bedrust is niet noodzakelijk. Met het slangetje kunt u normaal bewegen. Als u wilt
douchen, kunt u in overleg met de verpleging het gebied afplakken met een plastic pleister.
Wanneer er geen vocht meer in het opvangzakje zit, betekent dit meestal dat het abces
voldoende is gedraineerd. Uw behandelend arts zal bepalen wanneer het slangetje er weer
uit mag.
Tot slot
Deze folder geeft geen volledige informatie, maar dient ter ondersteuning van de informatie,
gegeven door uw arts. Als iets niet duidelijk is, vraagt u dit dan gerust aan de laborant of
radioloog. Bij eventuele vragen voorafgaand aan het onderzoek kunt u contact opnemen met
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afgeplakt met een pleister. Vervolgens wordt aan het slangetje een opvangzakje aangesloten

de afdeling Radiologie: (010) 704 2006, waar u doorverbonden wordt met de physician

Erasmus MC
‘s Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam
Tel (010) 704 0 704
www.erasmusmc.nl

Erasmus MC - Daniel den Hoed
Groene Hilledijk 301
3075 EA Rotterdam
Tel (010) 704 0 704
www.erasmusmc.nl

5818780

© Erasmus MC - Patiëntencommunicatie - 11/11

assistent van de unit interventie.

