Dialyseren
met een katheter
Om dialyse mogelijk te maken is er een toegang tot
uw bloedbaan nodig. Dat kan op twee manieren.
Via een shunt of via een dialysekatheter. In deze
brochure leest u meer over wat een katheter is en
over dialyseren met een katheter. Ook leest u over de
ingreep die nodig is om deze te plaatsen. U leest hoe
u de katheter kunt verzorgen en bij welke klachten u
contact moet opnemen met de dialyseafdeling.

Contact
Dianet Gezondheidshuis
Bosboomstraat 1G
3582 KE Utrecht
030 880 8888 (24 uur per dag)
Dianet Amsterdam UMC
Meibergdreef 7
1105 AZ Amsterdam
020 888 8700 (24 uur per dag)

Wat is een katheter?
Een katheter is een zacht kunststof slangetje
van ongeveer 20 cm dat in een groot bloedvat
wordt geplaatst, meestal in de hals of in de lies.
De katheter zorgt voor de aan- en afvoer van
uw bloed naar de dialysemachine.

info@dianet.nl
www.dianet.nl
@Dialysezorg
Dianet I Thuis in dialysezorg
Dianet I Thuis in dialysezorg

Dialyseren met een katheter
Als een shunt niet mogelijk of niet wenselijk
is, krijgt u een katheter om de bloedbaan aan
te sluiten op de hemodialysemachine. Bij
hemodialyse verwijdert een filter (de kunstnier)
afvalstoffen en vocht uit uw bloed. Deze kunst-
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nier is verbonden met de dialysemachine.

De informatie uit deze brochure geeft een algemeen beeld. In uw situatie
kunnen andere adviezen, regels of procedures van toepassing zijn. U kunt
dan ook geen rechten ontlenen aan de informatie uit deze brochure.
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Verwijderen tijdelijke katheter
Als het nodig is, verwijdert de nefroloog of verpleegkundige de
Ader naar het hart toe

Katheter

katheter. Daarna drukt de verpleegkundige de wond een half uur
dicht, zodat u geen nabloeding krijgt. Als het bloeden is gestopt,
kunt u naar huis. U kunt de pleister na 24 uur verwijderen.

Permanente katheter
Hart

U krijgt een permanente katheter wanneer u voor langere tijd gaat
dialyseren. Deze katheter ligt gedeeltelijk onder uw huid. Daardoor
is een permanente katheter minder gevoelig voor infecties dan
een tijdelijke katheter. De katheter wordt in een bloedvat geplaatst
en vanuit uw hals onder de huid geschoven. Ook de permanente
katheter wordt met enkele hechtingen vastgezet en op zijn plaats

Schoon bloed
naar het lichaam

Bloed naar de machine

gehouden. De permanente katheter heeft een soort kraag (cuff)
van sponsachtig materiaal dat in zes weken vastgroeit in de huid.
Na zes weken kunnen de hechtingen verwijderd worden en blijft
de katheter op zijn plek zitten. Een gedeelte van ongeveer 10 cm is

Twee soorten katheters

zichtbaar buiten uw lichaam. Het verwijderen van een permanente

Er zijn twee soorten katheters: een tijdelijke en een permanente.

katheter is een operatieve ingreep.

Tijdelijke katheter

Het plaatsen van de katheter

U krijgt een tijdelijke katheter als een shunt niet mogelijk of

Een nefroloog, vaatchirurg of uw behandelend arts plaatst de

wenselijk is en u voor korte tijd moet gaan dialyseren. De katheter

permanente katheter in het ziekenhuis. Wordt de katheter op

wordt meestal geplaatst in een bloedvat in uw hals of in de lies. Een

de dialyseafdeling geplaatst, dan wordt daarna een röntgenfoto

katheter wordt met hechtingen aan de huid vastgezet. De hechtin-

gemaakt. Hiermee bepaalt de arts of de katheter op de goede plek

gen zorgen ervoor dat de katheter op zijn plek blijft zitten. Een deel

zit. De katheter kan dezelfde dag worden gebruikt voor dialyse.

van ongeveer 10 cm is zichtbaar buiten uw lichaam. Deze katheter

Nadat de katheter is ingebracht, kan uw huid gevoelig zijn. Dit is

kunt u enkele weken gebruiken. Als u de katheter niet meer nodig

na enkele dagen over. Houdt de pijn langer aan? Neem dan contact

heeft, dan kan deze verwijderd worden door de hechtingen los te

op met de dialyseafdeling.

maken. Dit kan op de dialyseafdeling gedaan worden.
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Nabloeding

Katheter raakt los of wordt langer

De wond kan nabloeden. Druk in dat geval het gebied, waar de

•

Raakt de katheter helemaal los uit het bloedvat? Ga dan liggen

katheter de huid ingaat, af met een gaasje of schone doek. Hier-

en druk de insteekplaats onmiddellijk 30 minuten dicht met een

door stopt de bloeding. Stopt de nabloeding niet na 10 minuten?

steriel gaasje of een schone doek. Plak de insteekplaats steriel af

Neem dan contact op met de dialyseafdeling.

en bel direct de dialyseafdeling.
•

Verzorging van de katheter

Raakt de katheter voor een deel los? Neem dan direct contact
op met de dialyseafdeling.

Nadat de katheter is geplaatst, verzorgt de verpleegkundige deze
als u op de dialyseafdeling komt. Daarnaast is het belangrijk dat

Duw de katheter nooit terug! Terugdrukken vergroot de kans op

u zich aan een aantal leefregels houdt. Hierdoor gaat de katheter

een infectie.

langer mee en kunt u complicaties voorkomen.

Leefregels

Neem altijd contact op met de dialyseafdeling bij

•

•

•

Zorg dat de katheter zo weinig mogelijk beweegt tijdens uw

-

Koorts hoger dan 38º

geïrriteerd raakt.

-

Roodheid, zwelling rond de katheter

Let op met water. Het verband mag niet nat worden. Vanwege

-

Pijn op de plek waar de katheter zich bevindt

infectiegevaar mag u met een katheter niet in bad. Ga de eerste

-

Griepverschijnselen

zes weken ook niet douchen. Na toestemming van uw arts mag

-

Koude rillingen

-

Pus (geelachtig vocht) rond de huidpoort

u na zes weken douchen.
•

Eén of meer tekenen van infectie, zoals:

dagelijkse bezigheden. Zo voorkomt u dat de insteekopening

Het wondverband kan losraken, vuil of nat worden. U mag het

•

Kortademigheid

wondverband zelf vervangen als de verpleegkundige u hiervoor

•

Zwelling van hoofd of hals

instructies heeft gegeven. Is dat niet het geval? Neem dan

•

Bloed of vocht dat langs de katheter blijft sijpelen.

contact op met de dialyseafdeling.
•

Gebruik de katheter alléén voor dialyse. De katheter mag dus
niet gebruikt worden voor bijvoorbeeld bloedafname of toedienen van medicijnen.

Klachten
Hieronder leest u wat de meest voorkomende klachten zijn en wat
u kunt doen.
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Heeft u andere klachten en
maakt u zich zorgen?
Neem dan contact op
met de dialyseafdeling.
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Over Dianet
Dianet is een expertisecentrum voor de behandeling van
patiënten met chronische nierschade. Dagelijks zetten
onze medewerkers zich in om u de best mogelijke en
persoonlijke zorg te bieden. Daarbij staan uw wensen
en levensstijl centraal. Patiënten worden behandeld in
dialysecentra in Utrecht of in Amsterdam. Ook begeleidt en
ondersteunt Dianet patiënten die thuis dialyseren. Hiervoor
werken we samen met ziekenhuizen in heel Nederland.

info@dianet.nl
www.dianet.nl

