een peritoneaal dialyse katheter
Waarom deze folder?
U krijgt binnenkort een peritoneaal dialyse katheter. In deze folder leest u hoe deze katheter wordt
aangelegd en hoe u er mee om moet gaan.
Wat is een peritoneaal dialyse katheter?
Een peritoneaal dialyse katheter is een slangetje van kunststof van ongeveer 40 cm lang. Het gaat door
uw buikvlies (peritoneum) naar uw buikholte. De katheter heeft u nodig voor de dialysebehandeling. Hij
wordt tijdens een operatie geplaatst. Na de operatie komt hij ongeveer 15 cm uit uw buik. Daarna duurt
het minimaal twee weken voordat u met de dialysebehandeling kunt beginnen, omdat de katheter eerst
moet vastgroeien.
Uw voorbereiding

Anesthesie
De operatie vindt plaats onder algehele anesthesie (narcose) of soms onder regionale anesthesie
(bijvoorbeeld een ruggenprik). Hierover heeft u een gesprek gehad met de anesthesioloog tijdens het
inloopspreekuur van de polikliniek anesthesiologie. De volgende onderwerpen zijn toen met u
besproken:

•

uw gezondheidstoestand,

•

welke anesthesie bij u wordt toegepast (algehele of regionale anesthesie),

•

het eventueel aanpassen van uw medicijnen rond de operatie,

•

informatie over niet eten en drinken (nuchter zijn).

Meer informatie vindt u in de brochure ‘Anesthesie en operatieafdeling’. Deze heeft u van de
medewerker van de polikliniek anesthesiologie meegekregen.

Opname
Gewoonlijk wordt u de dag voor de operatie opgenomen. Waar u wordt opgenomen is afhankelijk van de
chirurg die de operatie uitvoert.
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Op de dag van de operatie komt de dialyseverpleegkundige langs om de plek van de katheter te
bepalen. Hierbij wordt rekening gehouden met de plaats van de band van de broek of rok, huidplooien of
littekens. Dit om te voorkomen dat de katheter bekneld raakt. De dialyseverpleegkundige zet met een
stift een stip op de juiste plek op uw buik. Maar de chirurg bepaalt de uiteindelijke plaats van de
katheter. Voor de operatie neemt een verpleegkundige wat neusslijm af met een wattenstokje.
Dit neusslijm wordt op kweek gezet om te onderzoeken of er bacteriën in uw neus zitten die infecties
kunnen veroorzaken bij de operatiewond. Uit voorzorg krijgt u neuszalf (Bactroban®), die u vijf dagen
achtereen ‘s morgens en ‘s avonds in uw neusvleugels smeert.

Tijdens de operatie
De chirurg heeft u uitgelegd wat er tijdens de operatie gebeurt. De operatie duurt ongeveer 45 minuten.

Na de operatie
Na de operatie heeft u twee wondjes: een buikwond van 3 tot 8 cm met hechtingen en een gaatje waar
de katheter zo’n 15 cm uitsteekt. Dit heet de huidpoort. Na de operatie controleert de
dialyseverpleegkundige de operatiewonden. Zonodig wordt uw buikwond opnieuw verbonden. Het
verband moet vijf tot zeven dagen blijven zitten. Als u pijn heeft na de operatie kunt u een pijnstiller
vragen aan de verpleegkundige van de afdeling waar u bent opgenomen. Vraag hier gerust om!
In principe mag u de volgende dag weer naar huis. Uiteraard op voorwaarde dat de arts toestemming
heeft gegeven.
Complicaties
De meeste operaties en de periode erna verlopen zonder problemen. In een uitzonderlijk geval komen
er complicaties voor. Zoals bij elke operatie is er ook bij deze operatie een kleine kans op nabloeding,
wondinfectie, trombose of longontsteking.
Verder is er een kleine kans op een ontsteking van de huidpoort. Tekenen van een ontsteking zijn:

•

zwelling en roodheid,

•

er komt vocht of pus uit de huidpoort,

•

pijn,

•

in een later stadium kunt u koorts krijgen.

Als u deze verschijnselen heeft, adviseren wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de dialyse
afdeling. Deze is van maandag tot en met zaterdag te bereiken van 7.30 tot 21.00 uur op
telefoonnummer (072) 548 2855.

afdeling dialyse
1101570/00804
www.mca.nl
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Leefregels voor thuis
Om de wond goed te laten genezen adviseren wij u tot de controleafspraak rekening te houden met de
volgende zaken:

•

Het verband dat u in het ziekenhuis heeft gekregen moet blijven zitten.

•

De wond mag niet nat worden, daarom kunt u niet douchen of in bad.

•

Vermijd het tillen van zware voorwerpen.

•

Vermijd persen.

•

Ondersteun uw buik bij het hoesten.

•

Als er vocht of bloed uit de wond komt, adviseren wij u om contact op te nemen met de
dialyseafdeling. Deze is van maandag tot en met zaterdag te bereiken van 7.30 tot 21.00 uur op
telefoonnummer (072) 548 2855.

Controle afspraak
Na de operatie maakt de dialyseverpleegkundige regelmatig afspraken met u om de wond en de
huidpoort te controleren. Hoe vaak u moet terugkomen is afhankelijk van hoe uw wond en huidpoort
genezen. De eerste afspraak krijgt u van de dialyseverpleegkundige bij uw ontslag uit het ziekenhuis.
Gewoonlijk worden de hechtingen na ongeveer tien dagen verwijderd.
Ook krijgt u dan ook een laboratoriumformulier voor bloedonderzoek. Regelmatig bloedonderzoek is
nodig om te bepalen wanneer u met de dialyse kunt beginnen. Gewoonlijk is dit na twee weken.
Uw vragen
Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft of wanneer er problemen zijn met de katheter,
dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van de dialyseafdeling, huisnummer 079. Zij zijn van
maandag tot en met zaterdag te bereiken van 7.30 tot 21.00 uur op telefoonnummer (072) 548 2855.
Buiten deze tijden kunt u naar telefoonnummer (072) 548 4444 bellen. De portier zorgt er dan voor dat u
in contact komt met een dialyseverpleegkundige.

afdeling dialyse
1101570/00804
www.mca.nl
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