Een uitwendige toegang tot de bloedbaan
(katheter)
Inhoudsopgave
Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Waarom hebt u een uitwendige toegang tot de bloedbaan nodig?
De dialysekatheter
Complicaties
Lichamelijke verzorging
Tot slot
Belangrijke telefoonnummers

1
1
1
2
2
3

Deze tekst is bedoeld om u te informeren over een uitwendige toegang tot de bloedbaan, een
katheter. U leest hoe u hiermee om moet gaan en wat u moet doen bij eventuele problemen. Na het
lezen van deze informatie zijn er misschien nog vragen. Aanvullende informatie vindt u in de Zorgmap
van de Nierstichting. Ook kunt u terecht bij de dialyseverpleegkundige of uw nefroloog.

Waarom hebt u een uitwendige toegang tot de bloedbaan nodig?
Als u acuut moet gaan dialyseren of uw shunt is nog niet geschikt voor aanprikken dan bestaat de
mogelijkheid tot het inbrengen van een katheter in een groot bloedvat. Een katheter is geschikt voor
kort of voor lang verblijf.

De dialysekatheter
Een dialysekatheter is een kunststofslang van ongeveer 20 cm., die in de halsader, sleutelbeenader of
in de liesader kan worden ingebracht door de nefroloog of arts-assistent.
Als de katheter is ingebracht in de halsader of de sleutelbeenader, wordt er een controlefoto gemaakt.
Daarna kan deze katheter direct voor het dialyseren gebruikt worden. Het inbrengen van de katheter
gebeurt op de afdeling Dialyse of op de operatiekamer; dit is afhankelijk van de keuze van het
bloedvat en soort katheter. U wordt voor het inbrengen van de katheter plaatselijk verdoofd.

Complicaties
Nabloeden
De insteekopening van de katheter kan nabloeden. Komt er bloed onder de pleister uit dan moet u
direct contact opnemen met de dialyseverpleegkundige. Gebeurt dit buiten de openingstijden dan
moet u altijd contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp. Vermeld hier dat het om een
dialysekatheter gaat.
Infectie
De insteekopening van de katheter kan geïnfecteerd of ontstoken raken. Dit merkt u als er pus uit de
katheter komt als de katheter pijnlijk is of als u zich grieperig of rillerig voelt en verhoging hebt. Neem
dan altijd contact op met de dialyseverpleegkundige of de afdeling Spoedeisende Hulp.

Terugduwen
Let op: de katheter nooit terugduwen als deze er gedeeltelijk uithangt, maar goed vastplakken en, in
verband met infectiegevaar, meteen contact opnemen met de afdeling Dialyse of de afdeling
Spoedeisende Hulp.

Katheter komt gedeeltelijk of geheel uit bloedvat
In sommige gevallen kan de katheter gedeeltelijk of geheel uit het bloedvat komen, doordat de
hechtingen losgeraakt zijn. Wanneer de katheter uit het bloedvat gaat, is het van groot belang dat u
de insteekopening afdrukt. Als na een half uur afdrukken het bloeden niet is gestopt, moet u direct
contact opnemen met de dialyseverpleegkundige. Gebeurt dit buiten de openingstijden neem dan
contact op met de afdeling Spoedeisende Hulp en meld dat uw dialysekatheter uit het bloedvat is
geschoten. Als het bloeden wel gestopt is, neemt u contact op met de dialyseverpleegkundige tijdens
de openingstijden van de afdeling Dialyse. Er moet een nieuwe toegang tot de bloedbaan gemaakt
worden.

Citra-lock®
Om stolling in de katheter te voorkomen, wordt deze opgevuld met het middel ‘Citra-Lock®’. Dit
middel kan even een metaalsmaak en tintelingen in de mond geven. Dit is niet schadelijk en verdwijnt
snel.

Lichamelijke verzorging

□ ongetunnelde- /overige katheters
 De insteekopening mag niet nat worden.
 U mag niet douchen of in bad.
 U mag niet zwemmen.

□ getunnelde katheters
Een getunnelde katheter zit gedeeltelijk onder huid.
 U mag na 3 weken, na overleg met de dialyseverpleegkundige, douchen.
 Indien u een pleister gebruik, verwijder deze dan voor het douchen.
 Gebruik altijd een schone handdoek na het douchen om de insteekopening droog te deppen.
 U mag niet in bad en niet zwemmen.
 Gebruik geen scharen of scheermesjes in de buurt van de katheter.

Tot slot
Als u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de
dialyseverpleegkundige.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Locatie ETZ Elisabeth
Afdeling Dialyse:
Route 10

(013) 221 29 10

Locatie ETZ Waalwijk
Eerste etage gezondheidscentrum
Het Koetshuis

(013) 221 12 91

Afdeling Spoedeisende Hulp:
Route 53

(013) 221 80 10

Voor meer informatie: zie onze website www.etz.nl
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