Clagett-holte
Thoraxwand-fenestratie
Er is bij u een empyeem vastgesteld, mogelijk in de thuissituatie, of misschien
tijdens uw huidige opname in het ziekenhuis. In overleg met u is besloten dat er
een Clagett-holte zal worden aangelegd om dit empyeem zo goed mogelijk te
reinigen. (zie ook de folder over “het empyeem”).
Wat is een Clagett-holte of thoraxwand-fenestratie?
Als eerdere behandelingen niet afdoende zijn of het empyeem steeds terugkomt
(chronisch is), kan een thoraxwand-fenestratie (Clagett-holte) worden overwogen. Hierbij
wordt een opening gemaakt in de borstkas (thorax) door middel van het verwijderen van
een deel van een aantal, (meestal twee) ribben. Deze opening wordt minimaal één keer
daags gevuld met gazen. Hiermee kan de holte gereinigd worden. De gazen kunnen,
afhankelijk van de grootte van de aangelegde holte, een lengte hebben van enkele meters.
Verzorging geschiedt de eerste dag(en) door de chirurg, later door gespecialiseerde
verpleegkundigen en kan pijnlijk zijn. U kunt desgewenst om pijnstilling vooraf vragen.
Ook kunt u hoestneigingen krijgen als gevolg van reflexen. De holte zal, van binnenuit,
langzaam genezen. Soms wordt de holte operatief gesloten, als de tijd daar is.
Clagett-holte en de verzorging thuis
Het is goed mogelijk, en zelfs waarschijnlijk, dat u met een nog open Clagett-holte naar
huis gaat. Tenslotte kan een grote, open wond niet zeer snel genezen en dichten.
In dat geval kan de dagelijkse verzorging worden overgenomen door de medewerkers
van een thuiszorgorganisatie, of zelfs in sommige gevallen worden gedaan door een
huisgenoot. Voorwaarde is hiervoor uiteraard dat deze zich hiertoe bereid en in staat voelt.
Instructie van de verzorging wordt voor ontslag gegeven.
VAC (vacuüm) therapie
De chirurg kan besluiten dat de holte wordt behandeld met een
zogenoemde vacuümtherapie. Hierbij wordt, in plaats van gazen, een soort spons in de
wond aangebracht. De holte wordt daarop afgesloten met folie. Op deze folie wordt een
slangetje bevestigd dat de holte, door negatieve druk (door zuigkracht) luchtdicht (=
vacuüm) zuigt. Door deze zuigkracht wordt de wond 24 uur per dag schoongemaakt. Ook
met een vacuümpomp kunt u gerust naar huis.
Tot slot
Het aanleggen van een Clagett-holte kan een flinke impact hebben. In de eerste plaats
lichamelijk: de operatie en alles wat daaromheen gebeurt, is heftig genoeg. Maar ook
psychisch, omdat de wond (met of zonder vacuümsysteem) prominent zichtbaar kan
zijn en daardoor een grote invloed op het eigen lichaamsbeeld kan hebben. U kunt
desgewenst ondersteuning krijgen van een medisch maatschappelijk werker.

Opnameduur
De opnameduur na het aanleggen van een Clagett-holte is afhankelijk van de ernst van
het empyeem en het verloop van de eerste dagen van verzorging. Meestal betreft het een
aantal dagen tot een week.
Ontslag
Afhankelijk van het verloop tijdens de opname gaat u na een aantal dagen met ontslag.
Geeft u duidelijk aan of uw thuissituatie zodanig is dat u rechtstreeks terug kunt, of dat
er eventueel hulp moet worden aangevraagd (NB: hulp in de huishouding moet u of uw
familie zelf aanvragen). Zo nodig wordt er een mogelijkheid gezocht om te revalideren
voor u naar uw eigen huis gaat. U krijgt bij ontslag een afspraakbrief mee voor controle op
de polikliniek. Daar zullen ook eventueel resterende hechtingen worden verwijderd.
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N.B.: Bij ontslag met een Clagett-holte en/of vacuümtherapie wordt thuiszorg voor u
geregeld.

