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U heeft met de arts besproken dat u een centrale katheter via uw arm
gaat krijgen. In deze folder leest u meer over deze katheter.
Wat is een PICC
PICC staat voor peripheral inserted central venous katheter. Dit betekent
dat een lange infuuslijn wordt ingebracht in de arm richting een groter
bloedvat in uw borstkast.

Waarom een PICC
Als u een langdurige infuusbehandeling nodig heeft en het inbrengen
van een infuus moeizaam verloopt, kan er gekozen worden voor het
plaatsen van een PICC. Via de PICC kunnen onder andere bloed worden
afgenomen, infusie en medicatie worden toegediend zonder dat dit
pijnlijk is.
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U kunt een PICC krijgen voor:
−− langdurige medicatie toediening van medicatie/ antibiotica;
−− chemotherapie, immunotherapie;
−− regelmatige bloedafnames;
−− toediening van totale parenterale voeding.
Voorbereiding
Er wordt een afspraak gepland voor het plaatsen van de lijn met de
afdeling Radiologie. Voor het onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. Het
is fijn om loszittend shirt aan te hebben zodat de arm goed bloot kan
liggen en uw kleding niet vies kan worden.
Hoe wordt de PICC ingebracht
De PICC wordt ingebracht op de interventiekamer van de afdeling
Radiologie, de interventie radioloog brengt de lijn bij u in. De radioloog
zoekt met een echo apparaatje naar een geschikt bloedvat in een
de arm net boven de elleboogplooi. Op deze plaats wordt de huid
verdoofd. Er wordt vervolgens een naald in het bloedvat geprikt en via
deze naald wordt een draadje opgeschoven onder röntgendoorlichting.
De infuuslijn wordt op maat gemaakt en vervolgens over het draadje
heen geschoven naar de juiste plek. Er wordt altijd gecontroleerd of de
infuuslijn op de juiste plaats zit.
Na het inbrengen wordt de infuuslijn op uw huid vast gemaakt met
een speciale pleister (statlock) en daaroverheen wordt een plastic folie
(opsite) geplakt.
Na de plaatsing wordt de lijn gedurende één uur geobserveerd
op tekenen van zwelling en bloeding in het ziekenhuis. Dit kan
gecombineerd worden met eventuele behandeling.
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Verzorgen van de PICC
De verzorging van de katheter vindt meestal in het ziekenhuis plaats.
Deze verzorging wordt gecombineerd met een andere afspraak voor
uw behandeling. Als u geen afspraken in het ziekenhuis heeft, wordt de
katheter thuis verzorgd door een thuiszorgorganisatie welke door het
ziekenhuis wordt ingeschakeld.
De katheter moet één keer per week worden verzorgd en
doorgespoeld. De speciale pleister, folie en de dopjes worden
vervangen, hiervoor krijgt u de benodigde materialen mee naar huis en
mochten deze bijna op zijn kunt u deze vragen op de dagbehandeling.
Aandachtspunten
U mag douchen met de PICC, de pleister laat u zitten. Eventueel kunt
u met een stuk huishoudfolie de lijn inpakken voor het douchen om
de lijn zo droog mogelijk te houden. Na het douchen verwijderd u de
huishoudfolie en dept u de lijn droog. U mag niet in bad of zwemmen
met de PICC.
Uw bloeddruk mag niet gemeten worden aan de arm waar de lijn zich
bevindt. Ook mag er geen bloed uit deze arm worden afgenomen,
meestal wordt het bloed afgenomen uit de lijn.
Afhankelijk van de geplaatste lijn, geeft de verpleegkundige u advies
over het open of dicht houden van de klemmetjes op de lijn.
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Als u last krijgt
U moet de oncologie verpleegkundige waarschuwen als u thuis last krijgt
van:
−− een mogelijke infectie rondom de insteek opening. u merkt dit aan
roodheid, zwellingen, warmte, pijn en pus;
−− als de katheter beschadigd is;
−− de afsluitdopjes los zijn geraakt;
−− als uw arm/schouder opgezet is;
−− u kortademigheid ervaart of pijn in de longen;
−− de temperatuur boven de 38,5 is.
Contactgegevens
Telefonisch spreekuur
Maandag t/m vrijdag
Maandag t/m donderdag
Telefoonnummer
		

09.00-10.00 uur
13.00-14.00 uur
(010) 291 23 75

In geval van spoed
Van maandag t/m vrijdag van 08.00-16.30 uur via (010) 291 23 75.
Buiten deze tijd en op feestdagen kunt u contact opnemen met afdeling
Oncologie via (010) 291 13 33.
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Notities
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność,
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21

T: (010) 291 19 11
E: info@maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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