Centrale katheter via
de arm (PICC)
Ingebracht op de afdeling Radiologie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
Binnenkort heeft u een afspraak voor een plaatsing van een centrale
katheter in de arm. In deze folder leest u hier meer over.

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

Afbeelding 1:
De PICC-lijn.

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.
 Wanneer u aanvullende voeding nodig heeft (TPV).

Voorbereiding
 U hoeft niet nuchter te zijn voor deze behandeling.
 Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt kan het zijn dat u in
overleg met uw specialist enkele dagen voorafgaand aan de
ingreep hiermee moet stoppen.
 Alle overige medicijnen kunt u zoals gebruikelijk innemen
 Wij raden u aan om op de dag van het onderzoek een hemd
zonder ritsen of knopen te dragen.
 Na de behandeling mag u geen voertuig besturen. We raden u
aan om te regelen dat iemand u na de behandeling komt
ophalen.
Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten
aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder
mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u
ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra
rekening mee houden.

Hoe wordt een PICC ingebracht?
De laborant vraagt u om uw bovenkleding uit te trekken. Een hemd
zonder ritsen of knopen kunt u aanhouden.
In de röntgenkamer ligt u op uw rug op de onderzoekstafel.
Uw arm wordt afgedekt met een steriele doek. Met een echoapparaat wordt het bloedvat vlak boven uw elleboogsplooi in beeld
gebracht. Meestal zal dit uw rechter arm zijn. Op deze plaats wordt
uw huid verdoofd.
Met een naald wordt het bloedvat aangeprikt. Via deze naald wordt
een lange draad opgeschoven. Vervolgens wordt de centrale
katheter (PICC) daar overheen geschoven. Met röntgendoorlichting
wordt gekeken of de katheter op de juiste plaats ligt. De naald en de
lange draad worden weer verwijderd. De centrale katheter wordt op
uw huid vastgemaakt met een speciale pleister (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2:
De PICC-lijn is op uw
huid vastgeplakt met
een pleister.

Daaroverheen wordt een plastic folie (tegaderm) geplakt.
Er wordt een drukverband aangebracht rond de prikplaats. Dit
drukverband moet een uur blijven zitten.

Naar huis
Na de behandeling gaat u nog een ½ uur in de wachtkamer zitten.
Hierna wordt de PICC-lijn gecontroleerd. Als alles goed gaat mag u
daarna naar huis. Tot de volgende dag mag u geen voertuig
besturen. Als u in het ziekenhuis bent opgenomen, wordt u naar de
verpleegafdeling teruggebracht
U kunt u zelf het drukverband na 1 uur verwijderen.

Verzorging van de PICC
De verzorging van de katheter vindt in het ziekenhuis of thuis plaats.
In het ziekenhuis wordt verzorging gecombineerd met een andere
afspraak die u in het ziekenhuis heeft. Als u geen afspraken in het
ziekenhuis heeft, wordt de katheter thuis verzorgd door een
verpleegkundige van ons ziekenhuis (Transmuraal Team).
De katheter moet één keer per week doorgespoten worden. Ook
wordt de folie (tegaderm) die erop geplakt zit één keer per week
vervangen. De hechtpleister kan 2 tot 3 weken blijven zitten.
Als de folie of hechtpleister loslaat moet de verpleegkundige deze
vervangen. Als uw katheter door het Transmuraal Team verzorgd
wordt, belt u het Transmuraal Team.

Aandachtspunten
U mag douchen met de PICC-katheter. Daarbij laat u de tegaderm
en hechtpleister zitten. Voor het douchen doet u een stuk
vershoudfolie om de katheter 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 katheter.

Als u bloed moet laten prikken, mag dat niet in de arm waar de
PICC-katheter in zit. Er mag wel bloed via de PICC-katheter
afgenomen worden.
Ook uw bloeddruk mag niet gemeten worden aan de arm waar de
PICC-katheter in zit.
Als de verpleegkundige medicijnen inspuit via de katheter en dit is
pijnlijk of u hoort geruis in uw oor, dan zegt u dit meteen.
U belt degene die thuis uw PIIC-lijn verzorgt als u last krijgt van:
 Een mogelijke infectie rondom de insteekopening. U merkt dit
aan roodheid, zwelling, warmte, pijn, vocht (pus).
 Of als de katheter beschadigd is.
 Of het afsluitdopje is losgeraakt.
 Als uw arm/schouder dik wordt.
 Kortademigheid of pijn in uw longen.
 Temperatuur boven 38,5°C.
Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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