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U heeft zojuist gehoord dat er bij u een drainage van een levercyste moet worden gedaan. Na
deze drainage zal er geprobeerd worden de levercyste met behulp van alcohol te laten
verdwijnen. Waarschijnlijk is u al het een en ander verteld over hoe dat gaat. In deze folder
staat alle informatie nog een keer op een rij. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, belt u
dan gerust naar de telefooncentrale van de röntgenafdeling.
Wat is een cystedrainage met sclerosering?
Dit is een ingreep waarbij een drain (slangetje) in een cyste (vochtophoping) wordt gebracht
om het cystevocht uit het lichaam te verwijderen. Voor de exacte plaatsbepaling van de
cyste maakt de radioloog gebruik van echografie of een CT-scan. Als de cyste leeg is wordt er
de volgende dagen middels CT- controle alcohol in de cyste gebracht om op deze manier de
cyste samen te laten vallen.
Voorbereiding
Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld marcoumar of sintrom) kan
het zijn dat u tijdelijk moet stoppen met deze middelen. U moet uw behandelend arts van te
voren melden dat u deze medicijnen gebruikt.
Contrastmiddel
In de contrastvloeistof zit een jodiumverbinding. Jodiumhoudende stoffen kunnen een
allergische reactie veroorzaken bij mensen, die overgevoelig zijn voor deze stoffen. Daarom
is het belangrijk te weten of u hier overgevoelig voor bent. Als dat zo is, moet u dit bespreken
met uw behandelend specialist. Wilt u het ook voor het onderzoek nog even zeggen tegen de
laborant(e) of radioloog?

Sclerosering levercysten m.b.v. alcohol

Voor vrouwen
Röntgenonderzoek kan beter niet worden gedaan als (de kans bestaat dat) u zwanger bent.
Bij twijfel moet het onderzoek worden gedaan binnen tien dagen na de eerste dag van de
menstruatie. Verander zo nodig uw afspraak. Na contrasttoediening mag 24 uur lang geen
borstvoeding gegeven worden.
Opname
De arts op de polikliniek heeft u verteld dat u voor deze behandeling wordt opgenomen.
Meestal is dit voor vier dagen. Op de dag van de drain plaatsing (dag 1) hoeft u niet nuchter
te zijn. Op de dagen dat de cyste met alcohol wordt ingespoten mag u na een licht ontbijt
(beschuitje met thee of koffie) niets meer eten en drinken. Mocht het zo zijn dat de drainage
en de alcohol inspuiting op dezelfde dag plaatsvinden, dan mag u alleen een licht ontbijt.
De behandeling
Dag 1
Op de röntgenkamer wordt eerst door middel van echografie (geluidsgolven) gekeken waar
het beste kan worden geprikt. Daarna wordt de huid gedesinfecteerd (schoongemaakt met
alcohol) en wordt u met steriele doeken toegedekt. De radioloog geeft u eerst een prik voor
de plaatselijke verdoving, dit kan gevoelig zijn. Hierna wordt op geleide van het echobeeld
de cyste aangeprikt. Het is belangrijk dat u zo stil en rustig mogelijk blijft liggen. Het kan zijn
dat de radioloog u vraagt om uw adem even in te houden. De prikopening wordt nu iets
opgerekt, zodat het slangetje naar binnen kan worden gebracht. Wanneer het slangetje op de
juiste plaats ligt, wordt deze met een hechting vastgezet op de huid en afgeplakt met een
pleister. Vervolgens wordt aan het slangetje een opvangzakje gehangen om het cystevocht
op te vangen. Indien er meerdere te behandelen cysten zijn wordt deze procedure herhaald.
Terug op de afdeling
Bedrust is niet noodzakelijk. Met het (de) slangetje(s) kunt u normaal bewegen. Als u wilt
douchen, kunt u in overleg met de verpleging het gebied afplakken met een plastic pleister.
Het is belangrijk om te noteren hoeveel vocht de verschillende cysten hebben geproduceerd,
aan de hand hiervan bepaald de radioloog de hoeveelheid alcohol die nodig is. Indien het
noodzakelijk is de zak te vervangen dient dit op de afdeling bijgehouden te worden.
Dag 2
De radioloog zal door opzuigen via de drain testen of de cyste nog verder leeg gezogen kan
worden. Vervolgens wordt een CT scan vervaardigd.
Hierna spuit de radioloog de cyste op met een contrastoplossing. Daarna moet u één of twee
maal rond uw as draaien. Er volgt opnieuw een CT-scan. Indien hierop te zien is dat er
lekkage van de contrastvloeistof naar galwegen of elders is, dan kan de verdere radiologische
behandeling niet doorgaan.
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Zo niet dan wordt u op bed gelegd en wordt de contrastvloeistof uit de cyste gezogen en kan
begonnen worden met de alcoholinjectie. Hierna zal er op geleide van druk en uw klachten
langzaam alcohol ingespoten worden. Na dit inspuiten dient u minimaal 5 minuten op elke
zijde te blijven liggen. Hierna wordt de alcohol weer via de drain uit de cyste gezogen.
Bij behandeling van meerdere cysten wordt de procedure per cyste herhaald.
Als u weer op de afdeling terug bent mag u, in overleg met de zaalarts, weer normaal eten en
drinken.
Dag 3
Op deze dag volgt een herhaling van de behandeling op dag 2, waarbij er op geleide van druk
en klachten doorgaans veel minder contrastvloeistof en alcohol ingespoten zal worden.
Na de laatste behandeling behoudt u de drain nog. Afhankelijk van de vochtproductie zal
deze na enkele dagen worden verwijderd.
Controle
Afhankelijk van de klachten zal misschien na 3 maanden een echografische controle
plaatsvinden.
Mogelijke risico’s
Bij iedere drain plaatsing bestaat een kleine kans op een bloeding. De kans is echter zo klein
dat u daar weinig tot geen last van heeft. Er bestaat een zeer geringe kans op lekkage van
alcohol naar de vrije buikholte, dit is pijnlijk. Hierdoor kan er een ontsteking ontstaan, deze
gaat in de meeste gevallen vanzelf over.
Tot slot
Deze folder geeft geen volledige informatie, maar dient ter ondersteuning van de informatie,
gegeven door uw arts. Als u iets niet duidelijk is, vraag dit gerust aan de laborant of
radioloog. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie,
telefoonnummer (010) 704 20 06, waar u doorverbonden wordt met de physician assistent
van de unit interventie. Buiten kantooruren kunt u bellen naar het centrale
telefoonnummer van het Erasmus MC: (010) 704 0 704 (vraagt u naar de dienstdoende
radioloog, zoemer 35548).
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