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Bij een abcesdrainage wordt een drain (slangetje) in een 

abces ingebracht. Dit om het abcesvocht uit het lichaam 

te verwijderen en eventueel de abcesholte te spoelen. 

Voor de exacte plaatsbepaling van het abces maakt de 

radioloog gebruik van echografie (eventueel in combinatie 

met röntgendoorlichting) of een CT-scan. 

 

Van tevoren melden  

Het is belangrijk dat u ruim voordat het onderzoek 

plaatsvindt contact opneemt met uw behandeld arts en 

de afdeling Radiologie als u:  

 

 een antistollingsmiddel (bloedverdunner) gebruikt 

 een ziekte heeft waarbij de stolling van uw bloed 

gestoord is 

 (mogelijk )zwanger bent 

 last heeft van allergieën 

 

Voorbereiding onderzoek  

Eten en drinken 

Voor de abcesdrainage dient u 2 uur voorafgaand aan het 

onderzoek nuchter te zijn. Dit wil zeggen: 

 

 niet eten 

 niet drinken 

 niet roken 

 

Ook mag u op de dag van het onderzoek geen vette, 

zwaar verteerbare maaltijden gebruiken. 

 

Medicijngebruik 

Uw medicijnen kunt u op de normale manier en de 

tijdstippen innemen, tenzij anders met u is afgesproken. 

Overleg met uw behandelend arts als u twijfelt over het 

innemen van medicijnen. Het gebruik van medicatie met 

betrekking tot antistolling/bloedverdunning moet 

afgestemd worden met uw behandeld arts. Mogelijk 

moeten deze medicijnen gestopt worden. 

 

Laboratoriumonderzoek 

Soms kan het nodig zijn om bloedwaardes te bepalen. 

Indien nodig wordt u hierover ingelicht. 

 

Opname 

Voor dit onderzoek bent u reeds opgenomen in het 

ziekenhuis. 

 

Kleding 

Voor het onderzoek krijgt u van de verpleegkundige een 

operatiejasje aan. Laat uw sieraden en waardevolle 

spullen op de afdeling. 

 

Verloop onderzoek  

Voordat het onderzoek begint, krijgt u informatie over het 

verloopt hiervan. Uiteraard kunt u altijd vragen stellen als 

u iets niet begrijpt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 

de radioloog.  

 

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug, buik of zij. Het is 

van belang dat u goed stil ligt en eventuele 

ademhalingsinstructies opvolgt.  

 

Als eerste wordt met behulp van echografie of CT de 

precieze plaats van het abces bepaald. Ook wordt 

bekeken waar het best geprikt kan worden. Daarna wordt 

de huid gedesinfecteerd en verdoofd. Vervolgens prikt de 

radioloog met een holle naald in het abces. Door deze 

holle naald wordt een drain geplaatst. Mogelijk wordt de 

prikopening eerst nog iets opgerekt met een plastic buisje 

voordat de drain geplaatst wordt. Als de drain op de juiste 

plek zit, gaat de naald eruit en blijft de drain zitten. De 

drain wordt zorgvuldig gefixeerd op de huid en 

aangesloten op een katheterzak, zodat het abcesvocht 

opgevangen kan worden. 

 

Duur van de procedure 

De procedure duurt ongeveer 45-60 minuten.  

 

Abcesdrainage 
Bij Radiologie 

Deze folder geeft u informatie over een abcesdrainage op de afdeling Radiologie. Het 
is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan 

beschreven. 
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Na het onderzoek  

Na het onderzoek gaat u terug naar de verpleegafdeling. 

Daar vinden lichamelijke controles plaats en krijgt u 

bedrust. Uw behandelend arts bepaalt wanneer de drain 

gespoeld en verwijderd kan worden. Ook wordt aan u 

doorgegeven hoe lang u in het ziekenhuis moet blijven.  

 

Mogelijke complicaties  

Geen enkel onderzoek is zonder risico's. Ernstige 

complicaties doen zich zelden voor. Complicaties worden 

door de aanvragend arts en radioloog met u besproken. 

 

Vragen 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan 

kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie via 

telefoonnummer 0113 234 360. 
 


