Centrale catheter
via de arm (PICC)

Uw behandelend arts is: ____________________________

U kunt uw arts tijdens kantooruren bellen via de polikliniek

_______________________, tel. (078) __________________.

De oncologieverpleegkundige is bereikbaar via

tel. (078) ___________________________
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Inleiding
De arts heeft met u besproken dat u een centrale katheter via uw
arm krijgt. In deze folder leest u meer over deze catheter.

Wat is een PICC?
PICC staat voor peripheral inserted central venous catheter.
Dit betekent dat een heel lange infuuslijn wordt ingebracht via een
bloedvat in de arm richting een groter bloedvat in uw borstkas. (Zie
afbeeldding 1)

Afbeelding 1
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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 medicijnen gegeven worden zonder dat dit
pijnlijk is. Ook kan bloed afgenomen worden zonder te prikken.

Wanneer krijgt u een PICC?
U krijgt een PICC als u:
 chemotherapie nodig heeft;
 langdurig antibiotica moet krijgen;
 er regelmatig ook bloedafnames nodig zijn.

Hoe wordt een PICC ingebracht?
De PICC wordt op de afdeling Intensive Care ingebracht. Op deze
afdeling zijn alle materialen aanwezig die nodig zijn voor het
inbrengen.
De arts zoekt met een echo apparaatje naar een geschikt bloedvat
vlak boven uw elleboogsplooi. Meestal zal dit uw rechter arm zijn.
Op deze plaats wordt uw huid verdoofd.
Er wordt met een naald in het bloedvat geprikt. Via deze naald wordt
een draadje opgeschoven. Vervolgens wordt de infuuslijn daar weer
overheen geschoven.
Na de ingreep wordt er een longfoto gemaakt om te zien of de
infuuslijn op de juiste plaats zit.
Na het inbrengen wordt de infuuslijn op uw huid vastgemaakt met
een speciale pleister (statlock) en daar overheen wordt een plastic
folie (tegaderm) geplakt.
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Afbeelding 2
Het eerste uur na inbrengen krijgt u een drukverband. De
verpleegkundige verwijdert het drukverband na een uur. .

Verzorging van de PICC
De verzorging van de catheter vindt meestal in het ziekenhuis
plaats. Deze verzorging wordt gecombineerd met een andere
afspraak die u in het ziekenhuis heeft. Als u geen afspraken in het
ziekenhuis heeft, wordt de catheter thuis verzorgd door een
verpleegkundige van ons ziekenhuis (transmuraal team)

4

De catheter moet één keer per week doorgespoten worden. Ook
wordt de folie (tegaderm) die erop geplakt zit één keer per week
vervangen. De hechtpleister kan twee tot drie weken blijven zitten.
Als de folie of hechtpleister loslaat belt u naar de oncologieverpleegkundige. Als uw catheter door het transmuraal team verzorgd wordt,
belt u het transmuraal team.

Aandachtspunten
U mag douchen met de PICC catheter. Daarbij laat u de tegaderm
en hechtpleister zitten. Voor het douchen doet u een stuk
vershoudfolie om het infuus heen. Zo houdt u het infuus zo droog
mogelijk. Na het douchen verwijderd u de folie weer. U mag niet
zwemmen of in bad met de PICC
Uw bloeddruk mag niet gemeten worden aan de arm waar de PICC
in zit. Uit bloedvaten van de arm waar de PICC is ingebracht mag
geen bloed worden afgenomen. Meestal kan dit uit de PICC gehaald
worden.
Als de verpleegkundige medicijnen inspuit via de catheter en dit is
pijnlijk of u hoort geruis in uw oor, dan zegt u dit gelijk.
De oncologieverpleegkundige waarschuwen:
Als u thuis last krijgt van:
 Een mogelijke infectie rondom de insteekopening. U merkt dit
aan roodheid , zwelling, warmte, pijn, vocht (pus);
 of als de catheter beschadigd is;
 of het afsluitdopje is losgeraakt;
 als uw arm/ schouder dik wordt;
 kortademigheid of pijn in uw longen;
 temperatuur boven 38,5 °C,
dan belt u de oncologieverpleegkundige. Het telefoonnummer staat
op de eerste bladzijde van deze folder.
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Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier:
www.asz.nl/foldertest/
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