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Dhr./mevr. :.................................................................. 

 
Afspraak datum :...................................  tijd:................. 
 
De verpleegkundige van de verpleegafdeling waar u 
opgenomen ligt brengt u met bed naar de Endoscopie afdeling 
toe.  
 
Inleiding 
U bent opgenomen in het ziekenhuis met een klaplong of vocht 
achter de longen. In overleg met u heeft uw behandelend arts 
besloten een thoraxdrain bij u in te brengen. In deze folder 

geven wij u informatie over de behandeling. De behandeling 
duurt ongeveer 30. 
 

Doel van het onderzoek  
Bij een klaplong (pneumothorax) zit er lucht tussen het long- 
en borstvlies. Een klaplong kan ontstaan na een medische 
ingreep, ongeval, maar kan ook spontaan ontstaan. Dit komt 
omdat er lucht van buitenaf in het longvlies binnen is 
gedrongen. Dit kan van buitenaf zijn ontstaan(trauma) of van 
binnenuit (trauma) door een gebroken rib of een zwakke plek in 
het longvlies.    

 
Door lucht tussen de longvliezen weg te zuigen, kan de long 
zich weer langzaam ontplooien. Voor het wegzuigen wordt een 
klein kunststof buisje (drain) ingebracht tussen de longvliezen.  
 
Zit er vocht tussen de longvliezen van de long en borstwand, 
dan kunnen de longen zich niet meer voldoende vullen met 
lucht. Via een thoraxdrain wordt dit vocht afgezogen.  
 

Voorbereiding 
De verpleegkundige van de verpleegafdeling brengt u naar de 

Endoscopie afdeling. Wordt u via de Spoedeisende hulp 
geholpen dan vind de behandeling daar plaats.  
 
Gebruikt u bloed verdunnende middelen? Bespreek dit dan 
vooraf met uw arts. 
 



 

 

Omdat de longarts met röntgenfoto’s controleert of de 

thoraxdrain op de juiste plaats zit, is het belangrijk om te 
weten of u zwanger bent. Vertelt u dit voor de behandeling aan 
de arts! 
 

Verloop van het onderzoek  
Een arts voert het onderzoek uit, geassisteerd door een 
endoscopieverpleegkundige. De verpleegkundige legt u uit wat 
er gaat gebeuren en begeleidt u tijdens het onderzoek. 
 

 De huid op uw borst wordt plaatselijk gedesinfecteerd en 
verdoofd.  

 
 De arts maakt vervolgens een kleine snede in de huid .  

 
 De arts maakt ruimte om de drain tussen de ribben aan te 

brengen.  
 

 Na het inbrengen, wordt de drain vastgehecht aan de huid 
en afgeplakt met verbandmateriaal om verschuiven te 
voorkomen.  
 

 De drain wordt aangesloten op een drainagesysteem die 

naast uw bed hangt. De pot zorgt voor de afzuiging van de 
lucht of het vocht uit de long. De zuigkracht wordt 
geregeld door middel van een vloeistofkolom.  

  
 Na het inbrengen van de drain wordt er een röntgenfoto 

van de longen gemaakt om te controleren of deze uitklapt.  
 

Na het onderzoek 
Na de ingreep kunt u enige tijd pijn voelen. Indien nodig krijgt 
u hiervoor pijnstillers. Afhankelijk van uw lichamelijke conditie 
mag u uit bed. U kunt zich door de lengte van de slang niet ver 

van uw bed bewegen. Aan uw eet- en drinkgewoonten hoeft u 
niets aan te passen. 
 
  



 

 

De drain moet 24 uur afgeklemd zijn voordat deze verwijderd 

kan worden. In deze tijd wordt er geen lucht afgezogen. Met 
behulp van een röntgenfoto wordt gekeken of de long goed 
ontplooit blijft. Als dit het geval is, kan de arts besluiten om de 
drain te verwijderen. 
 
U mag zolang u de drain heeft niet douchen.  
 
Verwijdering thoraxdrain 
De arts verwijdert eerst de hechting waarmee de drain vastzit 
en verwijdert daarna de drain zelf. Het wondje wordt stevig 
afgeplakt met een gaasje met vaseline om ervoor te zorgen dat 

het wondje goed dicht blijft. 
 
Het verwijderen gebeurt op de longafdeling waar u ligt. Dit 
duurt ongeveer 5 minuten. 
 
Het gaasje mag u drie dagen na ontslag uit het ziekenhuis 
verwijderen en vervangen door een gewone pleister.  
Omdat roken de kans op herhaling van een klaplong vergroot, 
adviseren wij u dringend te stoppen met roken. 
 
Het is beter om gedurende minimaal 6 weken na de 

behandeling niet te vliegen. Moet u binnen die 6 weken toch 
met het vliegtuig reizen? Overleg dit dan met uw behandelend 
arts. Wanneer u een klaplong hebt gehad, raden we u aan de 
duiksport nooit te beoefenen in verband met de grote druk op 
de borstkas in de diepte.  
 

Mogelijke risico’s en complicaties 
Op de afdeling wordt de insteekopening van de drain goed 
schoon gemaakt om infecties te voorkomen.  
Het kan zijn dat er lekkage optreedt bij de insteekopening. Geef 
dit dan door aan de verpleegkundige.  
Bij ernstige pijn is raadzaam de verpleegkundige op de hoogte 
te stellen. 
 

  



 

 

Uitslag en vragen    
Mocht u na ontslag uit het ziekenhuis nog vragen hebben neem 
dan contact op met de afdeling Endoscopie via de receptie van 
het ziekenhuis, via telefoonnummer 010 - 893 0000. 
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