Om de zes à acht weken (per persoon verschillend) moet bij u de drain in de galweg gewisseld
worden om verstoppingen te voorkomen. In deze folder staat uitgelegd hoe dat in zijn werk
gaat. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, belt u dan gerust naar de telefooncentrale van
de afdeling radiologie.
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.
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 vóór het onderzoek zeggen tegen de laborant(e) of radioloog?
Voorbereiding
Om de drain te kunnen wisselen, wordt gebruik gemaakt van contrastvloeistof om de
galwegen af te beelden.

Wisselen PTC drain (drain in de galweg)

Voorbereiding thuis
Indien uw behandelend arts het verstandig vindt, kan het zijn dat u voorafgaand aan het
wisselen van de drain antibiotica in moet nemen. Dit is om eventuele infecties te

Het onderzoek
Bij het wisselen van de drain wordt gebruik gemaakt van de huidige insteekopening.
Er wordt dus niet opnieuw geprikt. Als u op de röntgenkamer bent, wordt de pleister
verwijderd en de huid en drain gedesinfecteerd (schoongemaakt). De laborant zal u met
steriele doeken toedekken. Onder röntgendoorlichting zal de radioloog contrastvloeistof in
de drain spuiten om te kijken of deze nog op de goede plaats zit. Door de drain zal daarna een
dunne draad in de galweg gelegd worden. De drain kan dan verwijderd worden, de draad
blijft achter. Over deze draad kan nu de nieuwe drain op de juiste plek geschoven worden.
Dit kan gevoelig zijn. Hierna wordt de draad weer verwijderd. Opnieuw wordt met contrastvloeistof de positie van de drain gecontroleerd. Als de drain op de juiste plaats zit, kan de
drain worden afgeplakt en aangesloten worden op het opvangzakje.
Bij verhindering
Als u verhinderd bent, belt u dan het liefst zo ruim mogelijk van te voren op naar de (poli)
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voorkomen. Uw arts zal u hierover van te voren informeren.

kliniek waar u onder behandeling bent.
Tot slot
het opvangzakje loopt, u pijn krijgt of de hechting losraakt), kunt u altijd contact opnemen
met de afdeling Radiologie (tijdens kantooruren) op telefoonnummer (010) 704 20 06. U
wordt dan doorverbonden met de physician assistent van de unit interventie.
Bij problemen met de PTC-drain buiten kantooruren kunt u bellen naar het centrale
telefoonnummer van het Erasmus MC: (010) 704 0 704 (vraagt u naar de dienstdoende
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radioloog, zoemer 35548).
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Wanneer u thuis problemen krijgt met de drain (bijvoorbeeld wanneer er geen gal meer in
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