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Patiënteninformatie

Drainage met behulp van een CT-onderzoek

Algemeen
Door middel van deze brief wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over een drainage met behulp van een CT-

onderzoek. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.

Wat is een drainage met behulp van een CT-onderzoek?
Bij een drainage met behulp van een CT-onderzoek wordt een vochtcollectie ontlast met behulp van een drain. 

De plaats en inhoud van de vochtcollectie (bloed, pus, vocht, gal) wordt zichtbaar gemaakt met behulp van een 

CT-onderzoek.

Doel van de drainage
De drainage is bedoeld om door middel van een drain de vochtcollectie te ontlasten.

Zwangerschap
Indien de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, neemt u dan contact op met de arts, die u heeft verwezen, 

voor nader overleg.

Voorbereiding
 − Als u nog niet opgenomen bent in het ziekenhuis, dan wordt u een dag opgenomen op de dagopname of op 

een verpleegafdeling.

 − Als u bloedverdunners gebruikt, is het belangrijk dat u dit gebruik in overleg met uw behandelend arts 

aanpast om de kans op een nabloeding zoveel mogelijk te beperken. Op de dag van het onderzoek moet 

bloed geprikt worden om de stollingswaarden te bepalen.

 − Andere medicijnen kunt u gewoon innemen.

 − Vanaf vier uur voor het onderzoek mag u niet meer eten, drinken, roken en kauwgom gebruiken.

De drainage
Met behulp van een CT-onderzoek wordt de plaats bepaald waar de drain geplaatst wordt. De huid wordt 

plaatselijk gedesinfecteerd en verdoofd, waarna een sneetje in de huid gemaakt wordt. Vervolgens wordt met 

behulp van een holle naald de drain geplaatst. Aan de drain wordt een opvangsysteem verbonden. Dit wordt aan 

de rand van uw bed gehangen. De drain wordt met een speciale pleister aan uw huid vastgeplakt.

Na de drainage
 − Na het onderzoek gaat u terug naar de verpleegafdeling of de dagopname.

 − Uw behandelend arts bespreekt met u wanneer u naar huis kunt.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of 

de röntgenlaborant(e). Telefonisch kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie via (010) 291 22 00.


