INTERNE GENEESKUNDE - ONCOLOGIE

Port-A-Cath®
U heeft van uw behandelend arts gehoord dat er binnenkort een
Port-a-cath® bij u geplaatst gaat worden. Deze folder is bedoeld om
u verder te informeren over de Port-a-cath® en de procedure.

Wat is een Port-a-cath®?
Een port-a-cath® is een volledig implanteerbaar
toedieningssysteem. Dit betekent dat het systeem in zijn geheel
onder de huid wordt geplaats; meestal op een geschikte, maar
onopvallende plaats op de borst.
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Een Port-a-cath® systeem bestaat uit twee onderdelen:
1. Het reservoir: een kleine metalen injectiekamer die
afgesloten is met een zelfsluitend siliconen membraan.
2. De katheter: een dun flexibel slangetje dat in een grote ader
wordt ingebracht.
Als de Port-a-cath® bij u geplaatst is, ziet u dat aan de buitenkant
niet. U heeft echter wel twee kleine littekens op uw borst: één
litteken waar het reservoir is geplaatst en één litteken waar de
katheter is ingebracht. Ook kunt u het reservoir onderhuids voelen.
Voorbereiding
Voordat de Port-a-cath® wordt geplaatst, krijgt u een afspraak bij de
chirurg voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u van de chirurg
uitleg over de Port-a-Cath® en de procedure.
Het plaatsen van de Port-a-cath® vindt plaats op de operatiekamer.
U hoeft hiervoor niet onder narcose en hoeft ook niet nuchter te zijn.
Als u bloedverdunners gebruikt, bespreekt de arts vooraf met u of u
deze moet stoppen, hoelang en wanneer u weer mag starten.
De ingreep duurt ongeveer 30-60 minuten. Na de ingreep kunt u
direct naar huis. Het is aan te raden niet zelf naar huis te rijden.
Inbrengen van de Port-a-cath®
Het inbrengen van een Port-a-cath® is een kleine chirurgische
ingreep. U krijgt een plaatselijke verdoving met behulp van een of
meerdere verdovingsprikken rond het te behandelen gebied. Deze
verdoving kan zo’n half tot twee uur aanhouden. De chirurg maakt
twee kleine sneetjes. Via het ene sneetje wordt de katheter in het
bloedvat gebracht. Via het andere sneetje wordt het reservoir zelf
onder de huid geplaatst. De wondjes bij de inbreng- en insteekplaats
worden gecontroleerd. Na verloop van tijd blijven er twee kleine
littekens en een bobbel onder de huid zichtbaar.
Er wordt een röntgenfoto gemaakt direct na de ingreep om te kijken
of de Port-a-cath® op de goede plaats zit en er geen complicaties
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zijn opgetreden. Indien de Port-a-cath® goed ligt, kan het reservoir
meteen aangeprikt worden.
Verzorging
Na het plaatsen van de Port-a-cath® heeft u twee wondjes.
Vaak zijn de wondjes onderhuids gehecht en lossen de hechtingen
vanzelf op. De wondjes kunnen nog een beetje nabloeden. Dit is
normaal. Na het inbrengen kan er wat spierpijn en een stijf gevoel
ontstaan in de schouder, aan de kant waar de Port-a-cath® is
ingebracht. U kunt hiervoor een pijnstiller krijgen. Er kan een blauwe
plek ontstaan. Die verdwijnt na verloop van tijd.
Na de ingreep mag de pleister na 24 uur verwijderd worden. Plak de
wond opnieuw af, zeker als u gaat douchen. U mag de eerste drie
dagen niet in bad.
Vermijd de eerste twee weken lichamelijke arbeid. Indien de Port-acath® niet wordt gebruikt, moet er iedere 6 weken een heparine
oplossing ingespoten worden. Dit om te voorkomen dat het systeem
verstopt raakt met bloed dat kan gaan stollen in het systeem.
Complicaties
Het is belangrijk om regelmatig de aanprikplaats te onderzoeken.
Neem contact op met het ziekenhuis bij de volgende klachten:
 Als er tekenen van infectie zijn:
- De huid waaronder het reservoir ligt is rood, warm, pijnlijk
gezwollen en/of er komt pus uit.
- Als u koorts (≥ 38.5°C) en/of koude rillingen krijgt.
 Als er pijn en/of zwelling optreedt van het gebied rondom de
aanprikplaats, bijvoorbeeld de arm of het halsgebied.
 Als u denkt dat het Port-a-cath® systeem verschoven is.
Goed om te weten
U zult nauwelijks hinder hebben van de Port-a-cath®. Als de
wondjes genezen zijn, zijn er geen speciale voorzorgsmaatregelen
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nodig en kunt u alles doen. U kunt met de Port-a-cath® zwemmen,
baden en douchen. U kunt met de Port-a-cath® door het
beveiligingspoortje in de winkel en luchthaven gaan. Ondanks het
feit dat de Port-a-cath® van metaal gemaakt is, kunt u zonder
probleem een MRI of CT-scan laten maken. Het dragen van een
driepuntsgordel kan zeer pijnlijk zijn door de plaats van de Port-acath®. U kunt eventueel een ontheffing voor het dragen van de
autogordel aanvragen. Dit kan bij het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), afdeling vorderingen: www.cbr.nl of
telefoon 0900-0210.
De katheter mag blijven zitten totdat de behandeling is afgelopen.
Dit kan zelfs enkel jaren zijn. Het is misschien handig om een
implantatiebewijs bij u te dragen. U kunt het implantatiebewijs
downloaden op de website www.bbraun.nl.
Contact
Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met:
 Consulterend oncologieverpleegkundigen (tijdens kantooruren):
(0475) 38 2839
 Spoedeisende Hulp bij spoedeisende problemen (buiten
kantooruren): (0475) 382254

Patiëntencommunicatie Laurentius Ziekenhuis
14285560 december 2016

4

Vragenlijst beoordeling folder
U heeft de folder over Port-a-cath ontvangen. Voordat de folder op
grote schaal wordt gedrukt en verspreid, willen we eerst de mening
vragen aan een aantal mensen. Dit om te kijken of er iets verbeterd
kan worden.
Wilt u, na het lezen van de folder, de onderstaande vragenlijst
invullen? Bij elke vraag kunt u het juiste antwoord aankruisen en
eventueel toelichten.

1. De informatie in de folder is:
o duidelijk
o neutraal
o onduidelijk, want
2. De informatie in de folder is:
o te veel, want
o voldoende
o te weinig, omdat
3. De folder is:
o te lang, omdat
o precies lang genoeg
o te kort, omdat
4. Staan er dingen in die onduidelijk zijn?
o nee
o ja, namelijk
5. Staan er woorden of termen in die u niet begrijpt? Zo ja, welke?
6. Wat vindt u van de afbeeldingen of foto’s:
o verduidelijken de tekst, omdat
o overbodig, omdat
o anders, namelijk
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7. Wat vindt u van de kaft van de folder:
o mooi
o neutraal
o niet mooi
o anders, nl.:
Evt. opmerking:

8. Heeft u nog algemene opmerkingen over de folder:
o nee
o ja, namelijk

Wilt u zo vriendelijk zijn de ingevulde lijst op te sturen naar de
afdeling Patiëntencommunicatie. Als u gebruik maakt van het
antwoordnummer hoeft u geen postzegel te gebruiken.
Het adres is:
Laurentius Ziekenhuis
T.a.v. Patiëntencommunicatie
Antwoordnummer 1059
6040 VB Roermond
Of via e-mail: communicatie@lzr.nl
Vriendelijk bedankt!
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