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U bent door de specialist verwezen naar de afdeling radiologie voor een galwegdrainage, ook 

wel PTCD genoemd. PTCD staat voor percutane transhepatische cholangiografie drainage. 

Deze behandeling wordt gedaan wanneer de galafvoer vanuit de galwegen naar de dunne 

darm belemmerd is. Dit is meestal vanwege een verstopping, bijvoorbeeld door een galsteen. 

Om de afvoer van gal toch mogelijk te maken, krijgt u via uw huid een slangetje in de 

galwegen. Voor deze behandeling moet u worden opgenomen.

Wanneer neemt u voorafgaand aan deze behandeling contact met ons op?
Komt bij u een van de onderstaande situaties voor en is dit niet vooraf met u besproken? Wilt u dan 
direct contact opnemen met uw behandeld arts? De situaties zijn:
• bent u zwanger of denkt u dit te zijn. Tijdens de zwangerschap kan deze behandeling schadelijk 

zijn voor het ongeboren kind
• u heeft een allergische reactie bij een eerder röntgenonderzoek gehad waarbij contrastvloeistof 

is ingespoten: rode vlekken op de huid, jeuk en/of benauwdheid
• u bent onder behandeling van de trombosedienst en/of u gebruikt bloedverdunnende 

medicijnen (antistolling) Fraxiparine, Heparine, Acenocoumarol, Marcoumar, Ascal, clopridogel, 
aspirine, apixaban (Eliquis®), dabigatran (Pradaxa®), edoxaban (Lixiana®), rivaroxaban 
(Xarelto®) en NSAID. NSAID zijn pijnstillers zoals Brufen, Voltaren, Nurofen

• u heeft snel bloedinkjes
• u heeft diabetes mellitus (suikerziekte)

Bent u verhinderd?
Kunt u niet op het afgesproken tijdstip komen, wilt u dit dan zo snel mogelijk aan ons doorgeven. U 
kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling maag- darm- leverziekten. De contactgegevens van 
deze afdeling vindt u op pagina 2.

Uw voorbereidingen op de behandeling
U mag 4 uur vóór de behandeling niets meer eten, drinken of roken.

Opname
U wordt opgenomen op een verpleegafdeling, waar u wordt voorbereid op de behandeling. Mocht 
het nodig zijn, dan komt een medewerker van het laboratorium bloed bij u afnemen. Daarnaast 
krijgt u een naaldje (infuus) in uw arm. Via dit infuus krijgt u antibiotica toegediend. U krijgt een 
ziekenhuisjasje aan. Ook krijgt u een tabletje of een injectie om u te ontspannen. Een half uur voor 
de afgesproken tijd brengen wij u in bed naar de afdeling radiologie.

Galwegdrainage (PTCD)
Afdeling radiologie
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Tijdens de behandeling
U ligt op de behandeltafel. De prikplaats wordt eerst gedesinfecteerd met chloorhexidine / alcohol 
en verdoofd. Vervolgens krijgt u steriele doeken over uw lichaam om te voorkomen dat u een 
infectie krijgt. Met behulp van de beelden van de echografie of CT-scan bepaalt de radioloog de 
plaats waar het slangetje (drain) via de huid wordt ingebracht. De radioloog is de specialist van 
afdeling radiologie.

Aan de hand van de beelden prikt de radioloog met een naald de galwegen in de lever aan. Door 
de naald spuit de radioloog de contrastvloeistof in om de galwegen op het röntgenbeeld zichtbaar 
te maken. Zo kan deze zien waar de afsluiting of vernauwing in de galwegen zit. Via dezelfde 
toegang van de naald wordt een slangetje, drain of katheter ingebracht en voorbij de afsluiting of 
vernauwing gelegd. Via dit slangetje kan vocht (gal) opgevangen worden in een zakje. Het slangetje 
wordt aan de huid gehecht en met een speciale pleister op de huid worden geplakt.

Na de behandeling
U wordt weer teruggebracht naar de verpleegafdeling. U moet de eerste 2 uur in bed blijven. De 
verpleegkundige controleert regelmatig uw bloeddruk. U mag na 1 uur weer iets eten. Over het 
algemeen mag u de dag na de behandeling weer naar huis.

Risico’s en complicaties
Hoewel de kans klein is, zijn er bij medische behandeling altijd risico’s en complicaties. Uw 
behandelend arts heeft dit met u besproken. Complicaties die kunnen voorkomen zijn:
• lichte allergische reactie met bijvoorbeeld rode vlekken op de huid, jeuk en/of benauwdheid
• in zeer zeldzame gevallen een ernstige allergische reactie nadat contrastvloeistof is toegediend
• een bloeduitstorting bij de insteekopening
• misselijkheid
• uitstralende pijn naar de schouder en daaromheen
• bloederig vocht uit drain
• koorts

Na de behandeling: met welke klachten neemt u contact met ons?
Neem contact met ons op als u thuis één of meerdere van de onderstaande klachten heeft:
• hevige (buik)pijn
• koorts (38 graden of hoger)
• bloederig vocht uit de drain

Afhankelijk op welke locatie u de behandeling heeft gekregen, neemt u op werkdagen van 8:30 tot 
16:30 uur contact op met de afdeling maag- darm- leverziekten:
• locatie Alkmaar, telefoon 072 – 548 3324
• locatie Den Helder, telefoon 0223 – 69 6490

’s Avonds, ’s nachts en in het weekend kunt u het algemene nummer bellen van de Noordwest 
Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, 072 – 548 4444. Vervolgens vraagt u naar de dienstdoende MDL-
arts.
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Uw vragen
Meer informatie vindt u op de website van het ziekenhuis: www.nwz.nl.
Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling radiologie. De medewerkers 
van deze afdeling zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur, telefoonnummer 072 - 548 
3400. Ook is de afdeling per mail bereikbaar: radiologie@nwz.nl

http://www.nwz.nl
mailto:radiologie@nwz.nl

