Peritoneaal dialysekatheter
Operatie aanleggen katheter

U krijgt binnenkort een peritoneaal dialysekatheter. In deze folder leest u hoe deze katheter
wordt aangelegd en hoe u er mee om moet gaan. U komt voor deze operatie naar locatie
Alkmaar van Noordwest Ziekenhuisgroep.

Wat is een peritoneaal dialyse katheter?
Een peritoneaal dialysekatheter (pd-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. Het wordt tijdens een operatie geplaatst. Na de operatie komt hij ongeveer 15
cm uit uw buik.
De katheter krijgt rust om vast te groeien. Ongeveer 2 weken na het inbrengen wordt er een
proefwisseling gedaan en kan de training volgen. Wanneer de training start hangt af van uw
klachten en uw bloeduitslagen. De nefroloog en pd-verpleegkundige bespreken dit met u.

Uw voorbereiding op opname en operatie
Opnameplein
Binnenkort wordt u opgenomen in ons ziekenhuis. Voor de voorbereiding op de operatie krijgt u
een afspraak met het opnameplein. U heeft tijdens deze afspraak met diverse zorgverleners een
gesprek zoals de apothekersassistent, anesthesioloog en verpleegkundige. Het gesprek duurt
ongeveer 1½ uur.
Na dit gesprek gaat u naar de dialyseafdeling voor een gesprek met de pd-verpleegkundige.
U ontvangt een brief over uw afspraak op het opnameplein. U vindt hierin informatie over:
•

datum en tijdstip van uw afspraak

•

op welk locatie u de afspraak heeft en

•

hoe u zich op deze afspraak moet voorbereiden

Operatiedatum
op welke datum u wordt geopereerd

•

op welk tijdstip en welke locatie u wordt verwacht

•

vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en drinken

Folder en filmpje
wat u moet doen om u goed voor te bereiden op uw operatie. Deze folder staat klaar in uw
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Meer informatie vindt u in de folder ‘Goed voorbereid op uw operatie’. Hierin staat onder andere
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patiëntenportaal Mijn Noordwest, maar wordt als het nodig is meegegeven of per post opgestuurd.
U kunt op onze website nwz.nl/operatie ook een filmpje over de voorbereiding op de operatie
bekijken. U ziet alleen wat u bewust op de operatieafdeling meemaakt.

Plaats van de katheter
Na het gesprek met het opnameplein spreekt u met de PD-verpleegkundige. Zij bepaalt in overleg
met u waar de katheter komt. Daarbij wordt rekening gehouden met uw kleding en voorkeuren.
Uiteindelijk bepaalt de chirurg de definitieve plaats van de katheter.

Laxeren vooraf de operatie
De pd-verpleegkundige neemt met u contact op voor een uitleg over het laxeren en de operatie. Het
laxeren voor de operatie is belangrijk, omdat het de juiste ligging van de pd-katheter beïnvloed.

Belangrijk: antibioticazalf
U start 5 dagen voor de operatie met antibiotica zalf, mupirocine. U smeert deze zalf 2x per
dag in beide neusvleugels. Dit is om een infectie rond de pd-katheter te voorkomen.

Uw opname
U wordt op de dag van de opname opgenomen op de electieve opnamekamer (EOK), waar u wordt
voorbereid op de operatie. Is de plaats van de pd-katheter nog niet bepaald, dan komt ook de
pd-verpleegkundige voor de operatie nog even langs. Na de operatie gaat u naar een andere
verpleegafdeling. Dit is meestal chirurgie of interne geneeskunde (nefrologie).

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 2 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. Zo nodig wordt uw buikwond opnieuw verbonden. Het
verband moet 5 tot 7 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. Als u weer naar huis gaat:
•

krijgt u een recept mee voor laxeren. Hiermee kunt u voorkomen dat u gaat persen

•

worden de leefregels voor thuis met u doorgenomen

•

krijgt u een controleafspraak mee met de pd- verpleegkundige voor het verwisselen van het
verband
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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

•

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

•

vocht of bloed uit de wond

Neem contact op
Als u deze verschijnselen heeft, adviseren wij u zo snel mogelijk contact op te nemen
met de dialyseafdeling, locatie Alkmaar. Dat kan van zondagavond 22.00 uur tot en met
zaterdagavond 20.30 uur, telefoon 072 - 548 2855.
Buiten deze tijd is er een dienstdoende dialyseverpleegkundige bereikbaar. U belt met het
algemene nummer van locatie Alkmaar, telefoon 072 - 548 4444 en vraagt naar de dienstdoende
dialyseverpleegkundige.

Leefregels voor thuis
Om de wond goed te laten genezen adviseren wij u tot de controleafspraak rekening te houden met
het volgende:
•

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. De pd-verpleegkundige
vertelt u wanneer u weer mag douchen

•

vermijd het tillen van zware voorwerpen

•

vermijd persen

•

gebruik het voorgeschreven laxeermiddel

•

ondersteun uw buik bij het hoesten

Controleafspraak
Na de operatie maakt de dialyseverpleegkundige regelmatig afspraken met u om de wond en de
huidpoort te controleren. Bij deze controles heeft u overleg met de pd-verpleegkundige
en de nefroloog over wanneer de training voor de dialyse begint. Als het nodig is wordt er
bloedonderzoek gedaan. 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 eventuele hechtingen na ongeveer 10 dagen verwijderd.

Uw vragen
Als 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 zondagavond 22.00 uur tot en met
zaterdagavond 20.30 uur te bereiken op telefoonnummer 072 - 548 2855.
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