Patiënteninformatie

Centraal veneuze jugularis katheter
Verzorgen van de katheter in de thuissituatie bij hematologiepatiënten
Bij u is een centraal veneuze katheter ingebracht. Deze katheter wordt verzorgd op de
verpleegafdeling (A5), Dagcentrum Interne Geneeskunde of op de afdeling Dialyse.
Wanneer u uit het ziekenhuis ontslagen wordt en u hebt de katheter nog nodig, is het mogelijk
dat de verpleegkundige u en/of uw partner leert hoe u thuis zelf de insteekopening van de
centraal veneuze katheter kunt verzorgen. Indien nodig kunt u ook een gespecialiseerd
wijkverpleegkundige inschakelen voor de verzorging van uw katheter.
Het verzorgen van de katheter
Eenmaal thuis wordt 1 keer per 2 weken de
insteekopening van de centrale katheter verzorgd
en de pleister vervangen. Legt u, voordat u
hiermee begint, de volgende materialen klaar:
 Desinfecterende zeep.
 Steriele gaasjes (10 bij 10 cm).
 Ontsmettingsvloeistof.
 Doorzichtige afplakfolie/pleister.
Voer de onderstaande handelingen stap voor
stap uit
 Was uw handen met desinfecterende zeep
en droog u uw handen.
 Verwijder de pleister. Open op een steriele
wijze de verpakking van de gaasjes zoals
dat u is uitgelegd.
 Giet een beetje ontsmettingsvloeistof op de gaasjes.
 Til met één hand de katheter aan de uiteinden een klein beetje op zodat de onderliggende
huid vrij komt.
 Reinig en desinfecteer met de andere hand met een gaasje de insteekopening en de
katheter over een lengte van ongeveer 15 centimeter.
 Pak een nieuw gaasje en desinfecteer de omliggende huid.
 Laat de ontsmettingsvloeistof opdrogen.
 Plak de doorzichtige afplakfolie/pleister over de insteekopening.
 Was u uw handen.
Thuis verzorgt u alleen de insteekopening van de katheter. Voor het doorspuiten van de katheter
en het verwisselen van de dopjes maakt u een afspraak op het Dagcentrum Interne Geneeskunde.
Op de controlekaart kunt u aangeven wanneer de katheter verzorgd moet worden. Als u dat
prettig vindt, kan de verpleegkundige u hierbij helpen.
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Pleister vervangen; 1 keer per 2 weken thuis of op het Dagcentrum Interne Geneeskunde.
Doorspuiten katheter; 1 keer per 7 dagen op het Dagcentrum Interne Geneeskunde.
Dopjes verwisselen; 1 keer per 2 weken op het Dagcentrum Interne Geneeskunde.
Datum
Pleister vervangen

Datum
Doorspuiten katheter

Datum
Dopjes verwisselen

Contact
Als u na het lezen van dit blad nog vragen hebt, kunt u deze stellen aan uw behandelend arts, de
stamceltransplantatiecoördinator of de verpleegkundige van uw afdeling.
Stamceltransplantatiecoördinatoren
Dagcentrum Interne Geneeskunde
Verpleegafdeling A5

043-387 5009
043-387 4250
043-387 4510 of 043-3876510 (buiten kantoortijden)
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 www.mumc.nl
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