Externe lumbale drain

Het inbrengen van een drain in het onderste gedeelte van de rug
U bent opgenomen in het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis), locatie ETZ Elisabeth voor het plaatsen van een
externe lumbale drain. In deze brochure leest u informatie over deze ingreep en ontvangt u een aantal richtlijnen
en adviezen die kunnen bijdragen aan een sneller herstel. Deze ingreep wordt meerdere malen per jaar in het ETZ
uitgevoerd.

Wat is een externe lumbale drain?

Een externe lumbale drain is een dun slangetje (drain) dat door de huid in het onderste gedeelte van de rug
(lumbaal) geplaatst wordt.
Het skelet van de rug wordt gevormd door de wervelkolom. De menselijke wervelkolom bestaat van boven naar
beneden uit; 7 halswervels, 12 borstwervels, 5 lendenwervels, het heiligbeen en de stuit. Tussen de wervels liggen
de tussenwervelschijven.
Alle wervels hebben een boog met daarin een holte. Deze holten vormen samen het wervelkanaal.
In het wervelkanaal bevindt zich het ruggenmerg. Het ruggenmerg loopt vanaf de schedel tot aan de eerste of
tweede lendenwervel. Hieronder bevindt zich een grote bundel zenuwen omgeven door een vlies, het harde
hersenvlies (dura). Dit vlies is gehuld in hersenvloeistof (liquor). Deze ruimte wordt de lumbale duraruimte
genoemd. In deze lumbale duraruimte wordt de lumbale drain geplaatst door middel van een lumbaal punctie.
De externe lumbale drain bestaat uit een drainslangetje en een opvangzakje. Het eerste gedeelte van het
drainslangetje wordt, nadat het geplaatst is, bevestigd op de rug. Het opvangzakje wordt aan een systeem
bevestigd dat aan het bed gekoppeld is. De arts bepaalt de hoogte waarop het opvangzakje bevestigd wordt. Door
de hoogte te veranderen, kan de arts bepalen hoeveel hersenvocht er in het opvangzakje afvloeit.

Waarom krijgt u een externe lumbale drain?

U kunt een externe lumbale drain om verschillende redenen krijgen. Uw behandelend arts heeft met u besproken
waarom u een drain krijgt.
Bij een liquorlekkage na een nek- of rugoperatie
Liquorlekkage treedt op bij een paar procent van de geopereerde patiënten. Het komt meestal voor bij personen
die al eerder geopereerd zijn, bijvoorbeeld aan een hernia op dezelfde plek. Het kan ontstaan omdat het vlies om
de zenuw(en), dat soms heel erg dun is, als gevolg van het vrijmaken van de zenuw(en) een kleine beschadiging
oploopt. Hierdoor kan er vocht, dat zich om de hersenen, ruggenmerg en zenuwen bevindt, gaan lekken. De
externe lumbale drain zorgt ervoor dat de druk op het vlies, het harde hersenvlies, verminderd. Hierdoor kan het
zich herstellen en stopt de liquorlekkage.
Bij een liquorlekkage na een hoofd operatie
Liquorlekkage treedt maar bij een paar procent van de geopereerde patiënten op. Het kan ontstaan omdat het
harde hersenvlies niet helemaal waterdicht gesloten kan worden. Hierdoor kan er vocht, dat zich om de hersenen,
ruggenmerg en zenuwen bevindt, gaan lekken. De externe lumbale drain zorgt ervoor dat de druk op het harde
hersenvlies verminderd, zodat het zich kan herstellen en de liquorlekkage stopt.
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Een liquorlekkage te voorkomen
Na sommige hoofdoperaties wordt uit voorzorg een externe lumbale drain geplaatst. De externe lumbale drain
zorgt ervoor dat de druk op het harde hersenvlies verminderd, zodat een liquorlekkage voorkomen wordt.

Bij een hydrocephalus
Een hydrocephalus is een aandoening waarbij de hersenkamers groter worden door opeenhoping van liquor. Een
externe lumbale drain zorgt ervoor dat de hydrocephalus wordt opgeheven.
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Belangrijk voor opname

Met de inname van sommige medicatie moet u voor de operatie stoppen. Dit geldt vooral voor bloedverdunners
(anti-stollingsmedicatie). Gebruikt u bijvoorbeeld Ascal®, Acetylsalicylzuur Cardio, Marcoumar®, Acenocoumarol,
Plavix®, Pradaxa® of Aspirine®, dan moet u, in overleg met uw behandelend arts minstens één week voor de
opname met het innemen te stoppen. Bent u niet zeker of u bloedverdunners gebruikt, neem dan altijd contact op
met uw huisarts of met uw behandelend arts.
Gebruikt u spuitjes met nadroparine of Clexane®, dan mag u die op de dag van de ingreep niet vóór de ingreep
spuiten.

De opname

U wordt opgenomen op etage D Neurochirurgie (zie de folder Wegwijs op etage D, Neurochirurgie). Hier wordt u
ontvangen door een verpleegkundige. Tijdens het opnamegesprek worden u en uw familie/naaste geïnformeerd
over de gang van zaken tijdens de opname en over de verpleegkundige zorg rondom de ingreep. In de loop van
de dag komt de zaalarts bij u langs.

De ingreep
Voor de ingreep
Voor de ingreep hoeft u niet nuchter te zijn. De externe lumbaal drain moet steriel worden ingebracht. Daarom
wordt de drain ingebracht, door de zaalarts of de neurochirurg, op de voorbereidingsruimte van de
operatiekamers. Kort voordat u naar de voorbereidingsruimte van de operatiekamers gaat, wordt u gevraagd een
operatiehemd aan te trekken. Hierna wordt u met bed naar de voorbereidingsruimte gebracht.
De ingreep
Tijdens de ingreep ligt u op uw zij met de knieën opgetrokken in uw bed. Door deze houding ontstaat er ruimte
tussen de lendenwervels waardoor het aanprikken makkelijker gaat. De arts tast met zijn vingers het onderste
gedeelte van de wervelkolom af en brengt met een pen een kleine markering aan op uw rug. Vervolgens ontsmet
hij/zij de gemarkeerde plek en trekt steriele handschoenen aan. Hij/zij plaatst op de gemarkeerde plek een naald
en brengt deze het wervelkanaal in. Dit kan een onaangenaam gevoel geven.
Via de naald wordt een dun slangetje achtergelaten dat bevestigd wordt aan een opvangzakje. Het eerste gedeelte
van de drain wordt zorgvuldig gefixeerd op de rug en het opvangzakje wordt bevestigd aan een systeem dat aan
het bed gekoppeld is. De arts stelt de hoogte van de drain in.
Na de ingreep
U heeft bedrust maar de hoofdsteun mag wel omhoog Als de hoofdsteun omhoog wordt gezet, moet de drainzak
op dezelfde hoogte gebracht worden. Dit doet de verpleegkundige. Het is belangrijk dat, als u de hoofdsteun van
hoogte wilt veranderen, dit altijd samen met de verpleegkundige doet! Iedere twee uur komt de
verpleegkundige kijken hoeveel liquor via de drain in het opvangzakje is gelopen. Dit gebeurt ook in de avond en
nacht.
Heeft u een drain ivm een wondlekkage uit een rugwond, dan mag u niet hogerop in bed maar moet u plat
blijven liggen.
Om trombose (bloedstolsels) te voorkomen, geeft de verpleegkundige u een injectie bij de navel. Deze injectie
krijgt u dagelijks zolang u de drain heeft.

Pijn

Na de ingreep kunt u pijn ervaren bij de insteekopening van de drain en/of hoofdpijn. U krijgt hiervoor
pijnstillende medicijnen toegediend.
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Het verdere beleid

Het verdere beleid is afhankelijk van de reden waarom u een externe lumbale drain heeft gekregen. Uw
behandelend arts bespreekt dit met u.
Heeft u een drain gekregen om een hydrocephalus te verhelpen dan wordt na een aantal dagen gekeken of
deze tijdelijke drain vervangen moet worden voor een inwendige drain. In deze folder wordt hier niet verder op
in gegaan. Voor meer informatie over een inwendige drain kunt u naar de folder Vp-drain/lp-drain vragen.
Heeft u een drain gekregen om een liquorlekkage te voorkomen dan wordt de drain, als de wond droog blijft,
na een paar dagen verwijderd.
Heeft u een drain gekregen om een liquorlekkage te stoppen dan blijft de drain gemiddeld vijf dagen zitten,
mits de wond droog blijft.
De eerste dagen na de ingreep
In de ochtend krijgt u hulp aan bed met uw dagelijkse verzorging. Na overleg met de arts mag u eventueel uit bed
en in een stoel zitten. Dit altijd met hulp van de verpleegkundige in verband met de drain die u heeft. Zolang u een
drain heeft mag u niet rondlopen, ook niet om naar het toilet te gaan.
Heeft u een drain in verband met een wondlekkage uit een rugwond dat blijft u platte bedrust houden
zolang u de drain heeft.
De wond wordt dagelijks gecontroleerd en opnieuw verbonden.
De derde dag na de ingreep
In de loop van de dag vindt er een zorggesprek plaats met u en uw partner of een andere vertrouwenspersoon. In
dit gesprek wordt besproken of er wijzigingen in het zorgproces nodig zijn. Verder wordt er eventueel vooruit
gekeken naar uw ontslag uit het ziekenhuis en of hiervoor nog zaken geregeld moeten worden.
U blijft hulp met de verzorging krijgen en de wond wordt dagelijks gecontroleerd en opnieuw verbonden.
De vijfde dag
Als de wond droog is, mag in overleg met de behandelend arts de drain dicht worden gezet. U mag rechtop in bed
zitten. Het is mogelijk dat u bij het overeind komen meer last krijgt van hoofdpijn of duizeligheid. Deze klachten
verdwijnen na verloop van tijd weer helemaal.
De zesde dag
Blijft de wond droog, dan verwijdert de zaalarts vandaag de drain. Dit is over het algemeen niet pijnlijk. U mag dan
weer uit bed komen, een stukje lopen of een even op een stoel zitten. De eerste keer helpt de verpleegkundige u
hiermee. Als het goed gaat, mag u zelfstandig uit bed.
Voor het ontslag
Voordat u naar huis gaat, heeft u nog een gesprek met de verpleegkundige. Hij/zij maakt een controleafspraak bij
de neurochirurg. Als u hechtingen heeft die niet oplosbaar zijn, wordt er een afspraak gemaakt op het
verpleegkundig spreekuur om de hechtingen te verwijderen. U krijgt, indien nodig, een recept voor de medicatie
die u moet blijven innemen. De ontslagbrief voor de huisarts wordt opgestuurd.

Mogelijke problemen

Bij elke ingreep bestaat een risico op mogelijke problemen. Uw behandelend arts heeft deze al met u besproken.
Als u hierover nog vragen heeft, kunt u deze altijd aan uw behandelend arts stellen.
Infectie van de externe lumbale drain
Een drain is een vreemd ‘lichaam’, waarop bacteriën zich kunnen gaan vastzetten. Dit kan een infectie van de drain
veroorzaken. Het geven van antibiotica kan helpen om de infectie tot stilstand te brengen.
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Wanneer moet u contact opnemen?

Als u één van de volgende symptomen heeft, moet u contact opnemen:
abnormale zwelling van de wond;
opengesprongen wond;
pus uit de wond;
hoge koorts;
lekkage van liquor via de neus (verliezen van helder vocht via de neus als men niet verkouden is). Dit geldt
alleen bij operaties aan het hoofd;
lekkage van helder vocht door de wond of door het wondje van de draininsteekopening.
toenemende sufheid.
U kunt van maandag t/m vrijdag (van 08.45 uur tot 09.15 uur) bellen voor een afspraak op het telefonisch
spreekuur. U wordt dan tussen 09.30 uur en 10.00 uur teruggebeld door een verpleegkundige.
U kunt ook e-mailen naar: nazorg@etz.nl. De ontvangen e-mails worden van maandag t/m vrijdag door
verpleegkundigen bekeken en zo spoedig mogelijk beantwoord.
Bij acute problemen of klachten:
binnen kantooruren telefonisch contact opnemen met de polikliniek;
buiten kantooruren contact opnemen met uw huisarts of Huisartsenpost.

Adviezen voor thuis

Er zijn geen speciale adviezen als u een externe lumbale drain heeft gehad. De adviezen die u heeft gekregen na
de neurochirurgische operatie zijn nog wel van toepassing.

Tot slot

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of aan de
verpleegkundigen. Voor meer informatie kunt u ook terecht op; www.ncct-nl.com

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis)
Route 42 Neurocentrum
Polikliniek Neurochirurgie:
Etage D, kamer 1 t/m 16:
Etage D, kamer 32 t/m 47:
E-mailadres:
Vragen over uw operatiedatum?
Vragen over uw Gamma-Knife behandeling?
Overige vragen?

(013) 221 00 00

(013) 221 03 00
(013) 221 22 42
(013) 221 22 43
polinrc@etz.nl
okplanningnrc@etz.nl
gammaknife@etz.nl
secretariaatnrc@etz.nl
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