Onderhoud van een
getunnelde katheter
(Deze brochure is niet van toepassing op dialysekatheters.)

informatie

voor

patiënten

Spoel wekelijks elk lumen met fysiologische zoutoplossing
(NaCl 0,9%) tijdens een periode van buitengebruikstelling.
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WEKELIJKS SPOELEN
VERVANGING VAN DE AFSLUITDOPJES
Werkwijze (info voor thuiszorg):

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Ontsmet uw propere handen met handalcohol.
Doe zo nodig kiemarme handschoenen aan.
Controleer of de klem van de katheter gesloten is.
Hou een steriel kompres gedrenkt in een alcoholische
oplossing onder de connectieplaats.
Verwijder het oude afsluitdopje.
Ontsmet het open uiteinde als het zichtbaar vuil is.
✗ Bij naaldloze afsluitdopjes: plaats eerst een nieuw
naaldloos afsluitdopje.
✗ Bij conventionele afsluitdopjes: plaats een nieuw afsluit
dopje na het spoelen.
Plaats de spuit met 10 ml* NaCl 0,9% op het katheteruit
einde of op het nieuwe naaldloze afsluitdopje.
Open de klem, aspireer niet.
Spuit de NaCl 0,9% pulserend in. Gebruik bij weerstand
geen extra druk: de katheter kan dan worden beschadigd.
Sluit af onder positieve druk: sluit de klem (op het verdikte
katheterdeel ‘clamp here’) terwijl de laatste 3 ml traag
wordt ingespoten.
Spoel de andere lumens op dezelfde manier.
* 5 ml voor een zuigeling of kind dat minder weegt dan 10 kg
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WEKELIJKSE VERBANDZORG
ONTSMETTING MET VERBANDWISSEL
Werkwijze (info voor thuiszorg):
• Ontsmet uw propere handen met handalcohol.
• Verwijder het verband.
• Ontsmet opnieuw uw handen met handalcohol
(wegens contact met bevuild materiaal).
• Doe zo nodig kiemarme handschoenen aan.
• Ontsmet (15 seconden contacttijd!) al wrijvend de insteek
plaats rond de katheter met chloorhexidine 2% in alcohol
en daarna de bredere omgeving rond de insteekplaats.
Laat drogen aan de lucht.
• Ontsmet het gedeelte van de katheter dat onder het
verband zit en laat drogen.
• Maak een krul, moduleer het verband mooi rond de
katheter (krul vanaf 8 weken na plaatsing).
• Breng een transparant steriel verband aan. Werk af met
een vlinderverband.
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AANDACHTSPUNTEN
VOOR ZORGVERLENERS EN
PATIËNTEN IN DE THUISZORG
✗ Vervang het verband minimaal wekelijks of frequenter als het ver
band vochtig, los of zichtbaar bevuild is.
✗ Gebruik geen extra druk, als er weerstand wordt ondervonden bij het
inspuiten. Daardoor geraakt de katheter beschadigd en kan ze zelfs
scheuren. Verwittig het katheterteam als dit gebeurt. Bescherm de
scheur met steriele kompressen gedrenkt in een alcoholische oplossing
en klem de katheter tussen de beschadiging en de insteekplaats af om
bloedlekkage, luchtembolen en infectie te voorkomen.
✗ Gebruik geen ether of aceton voor het verwijderen van kleef
resten.
✗ De klem mag uitsluitend op het stuk ‘clamp here’ gesloten worden.
Plaats de klem niet steeds op exact dezelfde plaats.
✗ Hou bij het ontkoppelen altijd een steriel kompres gedrenkt in
een alcoholische oplossing onder de connectieplaats.
✗ Voorzie indien noodzakelijk het volgende, specifieke materiaal
vanuit de ziekenhuisapotheek:

✔ klevend fixatiesysteem:
• Statlock® (eerste 8 weken na plaatsing)
✔ ontsmettend verband:
• Tegaderm CHG® of Biopatch®
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CONTACTGEGEVENS
Bij een katheterprobleem (probleem met infusie en/of bloedafname,
infectie, beschadigde katheter ...) of voor bijkomende inlichtingen kunt
u tijdens de kantooruren (8.30 - 16 uur) contact opnemen met:

• verpleegkundigen referentieteam intraveneuze
katheterzorg, tel. 016 34 08 64,
intraveneuze_katheterzorg@uzleuven.be
• secretariaat, tel. 016 34 68 32, 016 34 68 31 of 016 34 68 29
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© mei 2019 UZ Leuven
Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de
dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie
Deze tekst werd opgesteld door de verpleegkundigen en artsen van het referentie
team intraveneuze katheterzorg in samenwerking met de dienst ziekenhuishygiëne
en de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700121.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.

Verantwoordelijke uitgever
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
tel. 016 33 22 11
www.uzleuven.be

Raadpleeg uw medisch dossier
via www.mynexuzhealth.be
of download de app
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