
Wat is een klaplong 
De longen bevinden zich in de borstholte 

(thorax). Om de longen zitten twee vliezen; 

de pleurabladen. Tussen deze bladen be- 

vindt zich een luchtdichte ruimte, de pleura- 

holte. In deze pleuraholte heerst een  

vacuüm. Hierdoor blijven de longen 

ontplooid en de pleurabladen bij elkaar. 

 
Als er een scheurtje ontstaat in de pleura 

komt er lucht in deze pleuraholte. Hierdoor 

ontstaat er een drukverschil en klapt de 

long in elkaar. Dit is een klaplong (Pneumo- 

thorax). 

Oorzaken 
Meestal ontstaat een klaplong spontaan. 

Een klaplong komt het meest voor bij 

lange en magere mensen tussen 17 en 40 

jaar, maar dit kan ook op latere leeftijd 

voorkomen en kan verschillende oorzaken 

hebben. Roken verhoogt het risico op een 

klaplong. 

 
 
 

Symptomen 
• Spontaan lichte tot hevige pijn in de 

borst 

• Pijn in de rug, schouders en buik 

• Moeite met ademhalen/kortademig 

• Droge hoest 

Diagnostiek 
De arts stelt de diagnose pneumothorax. 

Om deze diagnose vast te stellen voert de 

arts een aantal onderzoeken uit. 

• De arts tikt op de borstholte, bij een 

pneumothorax hoor je een hol en 

leeg geluid. 

• De arts luistert met een stethoscoop 

op de borstkas, bij een pneumo-

thorax hoor je een verzwakt of geen 

ademgeruis. 

• Er word een röntgenfoto gemaakt 

van de borstkas. 

• Er kan een extra bloed-onderzoek 

worden gedaan. 

 
 

 

Behandeling 
De behandeling van een pneumothorax 

hangt af van de hoeveelheid lucht die tus- 

sen de pleurabladen zit. 

• Bij een kleine pneumothorax 

kan er besloten worden om 

niet te behandelen en veel rust 

te nemen. De hoeveelheid lucht tus- 

sen de pleurabladen is zo gering dat 

de ontstane situatie vanzelf 

geneest. 

• Bij een grotere klaplong zal de 

arts besluiten om een thorax- 

drain bij u te plaatsen of eenmalig 

lucht weg te zuigen. 



Plaatsing van de 

thoraxdrain 

Het plaatsen van de thoraxdrain vindt 

plaats onder plaatselijke verdoving. Er 

word een slangetje (drain) in de borstholte 

geplaatst. De thoraxdrain zorgt ervoor dat 

overtollige lucht naar buiten wordt 

gezogen. Dit zorgt ervoor dat de long zich 

weer kan ontplooien. Aan de thoraxdrain 

word een thoraxpot aangesloten, die wordt 

opgehangen aan de zijkant van uw bed. 

Soms word de thoraxdrain aangesloten 

aan perslucht, wat ervoor zorgt dat er aan 

de drain gezogen wordt, zodat de long zich 

beter kan ontplooien. 

 
Er worden diverse röntgenfoto’s gemaakt 

om te kijken of de long zich goed ontplooit. 

Ontslag 
Als de long zich goed heeft ontplooid, 

wordt de thoraxdrain verwijderd. Dit doet 

de arts. Eerst worden de hechtingen 

verwijderd en daarna wordt het slangetje 

eruit getrokken. 

 
Wanneer u naar huis gaat, krijgt u een 

afspraak mee voor een controle. 

 
Er zijn een aantal dingen waar u rekening 

mee moet houden: 

• Doe de eerste weken rustig aan 

• Vermijd tillen en strekken 

• Hoest en pers voorzichtig 

• U mag drie maanden niet vliegen 

• Duiken mag nooit meer 

 
Er is altijd een kans van 20% tot 50% op 

een herhaling. Bij een herhaling is de 

oorzaak niet altijd te achterhalen. Bij 

herhaling van de pneumothorax of als deze 

niet goed geneest, wordt vaak gekozen 

voor het plakken van de longen 

(pleurodese) of een chirurgische ingreep. 

Dit laatste gebeurt in een ander ziekenhuis. 

In deze gevallen zal de arts u hierover 

meer informatie geven. 

Contact 
Toneellaan  1 

2725 na Zoetermeer 

(079) 346 26 26 

Postbus 3015 

2700 KJ Zoetermeer 

Longgeneeskunde: (079) 346 2883 
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