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Informatie over een dialysekatheter 
Informatie voor klinische en 

poliklinische patiënten 

 
 
U krijgt binnenkort een dialysekatheter. 
Deze katheter wordt in de 
bloedbaan gebracht en is noodzakelijk om 
te kunnen dialyseren. 
In deze folder krijgt u informatie over de 
dialysekatheter, de plaats en de verzorging 
hiervan. 
 
Waarom een dialysekatheter? 

U krijgt een dialysekatheter als u acuut 
moet gaan dialyseren of als u nog geen 
dialyseshunt hebt en u met dialyse gaat 
starten. 
 

Wat is een dialysekatheter? 

Een dialysekatheter is een kunststof 
slangetje met een lengte van 20 à 25 cm. 
De katheter kan op verschillende plaatsen 
in uw bloedbaan worden gebracht: 
• in uw lies; 
• boven het sleutelbeen; 
• in de hals. 
 
De keuze van de katheter en van de plaats 
hangt af van uw gewicht, uw lengte en 
hoelang de katheter gaat gebruiken. 
Uiteraard bespreken wij met u waarom wij 
voor een bepaalde katheter en plaats 
kiezen. 
 
Voorbereiding 
Voor het inbrengen van een katheter hoeft 
u geen speciale voorbereidingen te treffen. 
Wel is het handig om makkelijke kleding aan 
te trekken die goed wasbaar is. Het kan zijn 
dat er bloed op uw kleding komt tijdens de 
ingreep. 
Als u een katheter in de hals krijgt, wilt u dan 
uw (hals)sierraden  van te voren afdoen? 
Soms wordt van 
tevoren bloed afgenomen om de stolling te 
bepalen.  

U krijgt hier vooraf bericht over. 
 
Dag van inbrengen 
U hoort van de voren waar u zich moet 
melden. Dit kan op de afdeling Dialyse zijn 
of op een verpleegafdeling. U krijgt dan een 
bed toegewezen.  
 
De dialysekatheter in de lies 
Een dialysekatheter in de lies is altijd tijdelijk. 
Een arts brengt de katheter in op de 
afdeling Dialyse. 
U krijgt eerst een plaatselijke verdoving in uw 
lies. Vervolgens brengt de arts de katheter in 
en hecht hem vast aan uw huid. U kunt 
direct hierna beginnen met dialyseren. 
Soms ontstaat een bloeduitstorting bij de 
plaats waar de katheter is ingebracht. Een 
nadeel van de dialysekatheter op deze 
plaats is de grote kans op infectie. 
Daarom zoeken we bij langdurige dialyse 
naar een andere toegang tot de 
bloedbaan. 
 
De dialysekatheter bij het sleutelbeen 
Ook een dialysekatheter bij het sleutelbeen 
is tijdelijk. Een arts brengt de katheter 
meestal  in op de afdeling Dialyse soms vind 
het  inbrengen plaats op de afd. 
Radiologie.  
U krijgt eerst een plaatselijke verdoving bij 
uw sleutelbeen. Vervolgens wordt de 
katheter ingebracht en vastgehecht aan 
uw huid. 
Daarna gaat u naar de afdeling Radiologie 
voor een controlefoto. De foto moet 
bevestigen  of de katheter op de goede 
plaats zit.  
 
De dialysekatheter in de hals 

Een dialysekatheter in de hals kan langere 
tijd blijven zitten. 



   

Het inbrengen van de katheter gebeurd 
door de arts op de afdeling  Dialyse of door 
de Radioloog op de afdeling Radiologie.  
 
Op de verpleegafdeling krijgt u  een 
infuusnaaldje waardoor u antibiotica krijgt. 
Vervolgens wordt u aangesloten op een 
monitor waar door middel van plakkers op 
uw borst kan uw hartritme worden bewaakt. 
De katheter wordt in uw bloedbaan 
gebracht waarbij een gedeelte van de 
katheter onder uw huid wordt geleid. 
Het onderhuidse gedeelte heet ook wel een 
tunnel. Door dit “tunnelen” groeit de 
katheter vast. Het tunnelen van de katheter 
kan als pijnlijk ervaren worden.  Een tunnel 
verkleint de kans op infectie. 
 
Indien de katheter ingebracht is op de 
dialyseafdeling wordt er nog een 
controlefoto gemaakt. De foto moet 
bevestigen of de katheter op de goede 
plaats zit 
 
Hoe lang duurt het? 

Het inbrengen van een katheter duurt 
gemiddeld een half uur tot een uur. Als de 
katheter op de goede plaats zit kunt u naar 
huis of kunt u starten met de dialyse 
behandeling. 
 

Mogelijke complicaties van een katheter bij 

het sleutelbeen of in de hals  

Tijdens het inbrengen van deze katheter zijn 
(zeldzame) risico’s aanwezig. Er bestaat een 
kans dat uw long wordt aangeprikt 
waardoor een ‘klaplong’ kan ontstaan. Ook 
kunt u een bloeduitstorting krijgen op de 
plaats waar de katheter is ingebracht. 
 
Na het inbrengen 
• Na het inbrengen van de katheter kunt u 

pijn hebben op de plaats waar de 
katheter is ingebracht. U kunt hiervoor 
een tablet paracetamol innemen. 

• De katheter kan de dag van de ingreep 
wat nabloeden op de plaats waar de 
katheter is ingebracht. Neem contact 
op met de afdeling Dialyse als er bloed 
onder de pleister uitloopt. 

• Neem iedere ochtend uw temperatuur 
op. Als deze hoger is dan 37,5°C belt u 
de dialyse afdeling. 

• U mag kort douchen, ook als de 
hechtingen er nog in zitten. 

 
Problemen thuis 
Als zich thuis complicaties voordoen, 
neemt u dan contact op met uw huisarts of 
met de afdeling Dialyse.  
Bij acute problemen kunt u de afdeling 
Dialyse bereiken op telefoonnummer: (0182) 
50 54 22. Van maandag tot en met 
zaterdag van 7.30 - 22.00 uur. Buiten deze 
uren en op zondag kunt u ons bereiken via 
het algemene nummer van het Groene Hart 
Ziekenhuis: (0182) 50 50 50. Vraag dan naar 
de dienstdoende dialysearts.  
 
Tot slot 
Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze website: www.ghz.nl. 
Ook kunt u bellen naar het algemene 
informatienummer (0812) 50 50 50. 
 
Vragen? 
Als u na het lezen van deze folder nog 
vragen hebt, belt u ons dan gerust. U kunt 
ons bereiken van maandag t/m zaterdag 
van 7:30 – 22:00 uur, op telefoonnummer: 
(0182) 50 54 22. 
Bent u opgenomen op een 
verpleegafdeling dan kunt u uw vragen 
stellen aan de arts of verpleegkundige. 
Eventueel komt een 
dialyseverpleegkundige extra uitleg geven. 
 
Colofon 
uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda 
productie : Marketing & Communicatie 
september 2018 
08.10.011 


