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Verzorging van een dialysekatheter

Er wordt bij u een katheter ingebracht in

Wat is een dialyse katheter?

de hals of lies om u te kunnen dialyseren.
Deze katheter heeft u nodig omdat u op
korte termijn een dialysebehandeling
krijgt of omdat u uw shunt momenteel
niet kan gebruiken.

Een dialysekatheter is een kunststof
slangetje van 15 tot 20 cm, dat in een
groot bloedvat wordt geplaatst. Meestal
is dit in de hals. Direct na het plaatsen
kan de katheter gebruikt worden voor de
dialysebehandeling. Een dialysekatheter
wordt slechts tijdelijk gebruikt, omdat na
verloop van tijd het risico van een infectie
sterk toeneemt.

Hoe verzorgt en controleert u
de dialysekatheter?

• Zwemmen met de katheter is absoluut
niet toegestaan.

De plaats waar de katheter uw lichaam
ingaat (de insteekplaats) kunt u vergelijken

Wanneer moet u contact opnemen

met een wondje. Persoonlijke hygiëne is

met de dialyseafdeling?

erg belangrijk om te voorkomen dat er
via het wondje bacteriën in uw lichaam

U dient contact op te nemen met de

binnendringen.

dialyseafdeling als:
• de huid rond de insteekplaats rood,

Tijdens de dialyse

gezwollen en warmer aanvoelt dan

Elke dialysebehandeling controleert

normaal;

en verschoont de verpleegkunde de
insteekplaats van de katheter.
Na de dialyse sluit de verpleegkundige
de katheter af met klemmetjes en steriele
dopjes. Het is belangrijk dat de katheter
na dialyse gesloten blijft.

• u koorts heeft of u zich niet lekker voelt
zonder aanwijsbare reden;
• er pus uit de katheter of de
insteekplaats komt;
• er bloed langs de insteekplaats naar
buiten komt;
• de insteekplaats erg pijnlijk is zonder

Bij u thuis
• U mag alleen douchen met een
dialysekatheter als deze met een
speciale plastic pleister is afgeplakt.

dat er druk op wordt uitgeoefend;
• de katheter beschadigd is, waardoor er
bloed lekt;
• een dopje van de katheter loslaat.

U krijgt deze pleisters van de
verpleegkundige. Na het douchen kunt

Als u twijfelt of ongerust bent schroom

u deze pleister verwijderen en een

dan niet om contact op te nemen.

gewone pleister op de insteekplaats

Voorkomen is immers beter dan genezen!

plakken. Verdere instructie krijgt u van
de dialyseverpleegkundige;
• Wij verzoeken u om te douchen voordat

U kunt de dialyseafdeling van maandag
tot en met zaterdag bereiken van 7.30

u naar het ziekenhuis gaat voor de

tot 21.00 uur op telefoonnummer

dialysebehandeling;

(072) 548 28 55.

In het weekend kunt u het algemene
ziekenhuisnummer bellen:
(072) 548 44 44. De telefoniste
roept dan de dienstdoende
dialyseverpleegkundige voor u op.

Uw vragen
Wanneer u na het lezen van deze
folder nog vragen heeft, 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 28 55.
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