Katheter bij dialyse
Wanneer bekend is dat u moet gaan starten met dialyse, is het streven dat u een functionerende shunt heeft
of een katheter voor buikspoeling. In sommige gevallen is dit niet mogelijk en wordt er gekozen voor een
tijdelijke oplossing, een centraal veneuze katheter. Het is ook mogelijk dat u al een shunt heeft of een
katheter voor buikspoeling, maar deze niet naar behoren functioneert. De nefroloog (uw dokter op de
dialyse) zal dan in samenspraak met u, overgaan tot het plaatsen van een centraal veneuze katheter, zodat
de dialyse doorgang kan vinden.
Wat is een centraal veneuze katheter?
Een centraal veneuze katheter is een tijdelijke en uitwendige toegang tot de bloedbaan. De katheter bestaat
uit twee holle slangetjes van kunststof en kan geplaatst worden in een groot bloedvat (ader). Tijdens de
hemodialyse wordt bloed via de katheter naar het dialyseapparaat geleid. Na zuivering in de kunstnier gaat
het bloed via deze katheter weer terug naar uw lichaam.
Leefregels en verzorging
Om de kans op infectie en complicaties te voorkomen is het belangrijk dat u een aantal leefregels in acht
neemt:
 Niet zwemmen
 Niet in bad
 U kunt douchen indien de katheter goed is afgeplakt met een pleister, niet zelf een pleister op de
insteekopening of katheter gaan plakken.
 Zorg dat u met de katheter nergens achter blijft haken of dat er trekkracht ontstaat.
 Houd er met het afdrogen rekening mee dat u de katheter niet knikt. Met name bij de katheterpoort, de
plaats waar de katheter uw lichaam in gaat.
 Draag op dialysedagen kleding met een ruime hals, om trekken aan de katheter te voorkomen.
 Pas op met bijtende stoffen als aceton of dergelijke. Dit mag niet in contact komen met de pleister of de
katheter.
Wanneer dient u direct contact te zoeken met de dialyse afdeling of dienstdoende dialyse
verpleegkundige?








Indien de pleister loslaat, direct contact opnemen met de dialyse en niet zelf vervangen;
Indien gedurende de eerste 6 weken na het inbrengen de witte hechtpleister loslaat;
Indien de insteekopening bloed lekt;
Bij benauwdheidsklachten;
Bij temperatuur verhoging van 38ºC of meer, omdat dit kan duiden op een infectie;
Bij het ontstaan van koude rillingen;
Bij het ontstaan van pijn rondom de insteek plaats van de centraal veneuze katheter, de plaats waar de
katheter het lichaam in gaat.

Dagelijks controle
Het is van belang dat u uw centraal veneuze katheter dagelijks controleert. Let op de volgende punten:
 Zitten de afsluitdopjes nog op de katheter? Zo nee, neem direct contact op met de dialyse afdeling.
 Zijn beide klemmetjes van de centraal veneuze katheter gesloten? Zo nee, klem deze dan zelf dicht.
 Zijn beide klemmetjes nog intact? Zo nee, neem direct contact op met de dialyse.

De katheter is uit het lichaam geschoten. Dit is een gevaarlijke situatie. Wat moet u doen:
1. Ga onmiddellijk platliggen.
2. Druk de insteekopening van de centraal veneuze katheter dicht, bijvoorbeeld met een zakdoek,
handdoek of een gaasje.
3. Bel 112
4. Volg de instructies op van diegene die u via de telefoon spreekt.
5. In de meeste gevallen zult u met een ambulance naar uw dialysecentrum of naar de eerste hulp van
het ziekenhuis worden gebracht.
6. Blijf de insteekopening dichtdrukken tot in het ziekenhuis
een verpleegkundige of arts het overneemt.
Het verwijderen van de katheter
Uw arts heeft besloten dat uw centraal veneuze katheter wordt verwijderd. Het verwijderen van de katheter
vindt plaats op de POK (poliklinische operatiekamer) door de chirurg. Na het verwijderen van de centraal
veneuze katheter wordt er een steriele pleister op het wondje geplakt. Deze moet 24 uur blijven zitten. Bij
nabloeden neemt u altijd contact op met uw dialysecentrum.
Bereikbaarheid
De dialyse afdeling is van maandag t/m zaterdag telefonisch bereikbaar tussen 07.00u en 19.00 uur via
telefoonnummer (0475) 38 21 44.
Voor acute zaken is de dienstdoende dialyse verpleegkundige bereikbaar van maandag t/m zaterdag tussen
19.00u en 07.00 uur en op zondag de gehele dag en nacht. Bel dan (0475) 38 22 22. U krijgt de portier aan
de telefoon en kunt dan vragen naar de dienstdoende dialyse verpleegkundige.
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