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Port-a-Cath (PAC) 
 

Inleiding 

Uw arts heeft besloten dat u een 

behandeling moet ondergaan waarbij een 

bloedvat continu of met tussenpozen zal 

moeten worden aangeprikt. E r kunnen 

verschillende redenen zijn waarom een 

bloedvat in de arm zelf niet veelvuldig 

aangeprikt kan worden. Een veel 

voorkomende reden is dat het bloedvat 

beschadigd raakt.  

Daarom wordt er bij u binnenkort een PAC 

(Port-a-Cath) ingebracht. Een PAC is speciaal 

ontworpen om bloedafname en het 

toedienen van medicijnen te 

vergemakkelijken.  

Deze folder geeft informatie over de PAC, de 

ingreep en de toepassing.  

Mocht u na het lezen nog vragen hebben, 

stelt u deze dan gerust aan uw arts of 

verpleegkundige. 

 

Wat is een PAC? 

Een PAC is een reservoir (port) met daaraan 

een siliconen slangetje (katheter) wat -

meestal op de borst- onder de huid geplaatst 

wordt. De katheter wordt in de ader 

opgeschoven tot de punt net boven het hart 

ligt. Alle onderdelen van de PAC worden 

volledig onder de huid geplaatst. 

Een PAC kan vele jaren meegaan. 

 

De ingreep 

Voor de plaatsing wordt er een poliklinische 

afspraak gemaakt bij de chirurg. 

Na het gesprek met deze arts wordt er een 

afspraak gemaakt voor een dagopname.  

De operatie is vrij eenvoudig en duurt 

ongeveer 30 minuten. De PAC wordt op de 

operatiekamer ingebracht. Dit gebeurt onder 

narcose. Er worden twee kleine sneetjes in de 

huid gemaakt om het reservoir en de 

katheter in te brengen. Het reservoir wordt op 

onderliggend weefsel vastgehecht. De huid 

wordt gehecht met zelfoplosbare 

hechtingen.  

 

Na het inbrengen wordt er nog een controle- 

foto gemaakt. Hierna kan de PAC in principe 

direct gebruikt worden. 

U ontvangt een implantatiebewijs. Vraag hier 

zo nodig om. 

Aan het inbrengen van een PICC of PAC zijn 

risico’s verbonden. Deze worden door de 

behandelaar met u besproken. 

 

 



Aanprikken en gebruik 

Alleen een arts of een daartoe speciaal 

opgeleide verpleegkundige mogen de PAC 

aanprikken. Omdat de huid rond het 

operatiegebied de eerste week nog wat 

gezwollen en gevoelig kan zijn wordt er 

meestal even gewacht voor de PAC voor de 

eerste keer wordt aangeprikt. 

In het reservoir van de PAC zit een 

membraam. Met een speciale naald wordt 

deze membraam, door de huid, aangeprikt. 

U zult een kleine prik voelen. De 

infuusvloeistoffen of medicijnen gaan via de 

naald in het reservoir en vervolgens door de 

katheter rechtstreeks het bloedvat in. 

Tijdens de toediening wordt de naald met 

een folie op de huid bevestigd. 

Na de toediening wordt de PAC naald 

verwijderd.  

Het kan ook voorkomen dat medicijnen 

meerdere dagen toegediend moeten 

worden. In dat geval blijft de naald zitten. Dit 

kan zowel in het ziekenhuis als thuis. Bij 

thuisgebruik van de PAC wordt u, desgewenst 

en zo nodig, ondersteund door het Team 

Technische Thuiszorg (TTT). 

 

Doorspoelen  

Het systeem moet na elke behandeling 

doorgespoeld worden met een 

Heparineoplossing. Dit wordt een 

Heparineslot genoemd. 

Ter voorkoming van verstopping moet de 

PAC 1 keer per 4 weken doorgespoeld 

worden. 

 

Aandachtspunten 

• Nadat de PAC is ingebracht en de wond 

genezen, kunt u al uw gebruikelijke 

activiteiten weer hervatten. 

• U kunt een bad nemen, douchen, 

zwemmen en deelnemen aan sport als u 

dat wenst. 

• Het is verstandig de aanprikplaats 

regelmatig te inspecteren. 

• Neem bij de volgende waarnemingen 

contact op met de arts of 

verpleegkundige: roodheid, zwelling, 

irritatie, pijn of koorts. 

• U kunt met dit systeem zonder problemen 

door het poortje van de luchthaven en 

het warenhuis. 

• PAC is een veel gebruikt systeem over de 

hele wereld. In vrijwel elk land zijn 

ziekenhuizen waar artsen ervaring met dit 

systeem hebben en u kunnen helpen. 

• Zorg dat u het implantatiebewijs bij u 

draagt. 

• De PAC kan ook gebruikt worden voor het 

inbrengen van contrastvloeistof. 

Bijvoorbeeld bij een CT scan. Hiervoor zijn 

bij het Behandelcentrum Oncologie 

Hematologie speciale naalden 

beschikbaar.  

 

Algemene informatie over het GHZ 

Voor algemene informatie over het ziekenhuis 

kunt u terecht op de website van Het Groene 

Hart Ziekenhuis: www.ghz.nl. 

U kunt ook bellen naar het algemene 

informatienummer: (0182) 50 50 50.  

 

Heeft u nog vragen? 

In deze folder hebben we u geïnformeerd 

over de PAC, de ingreep en de toepassing. 

Als u nog vragen heeft, stel die dan gerust 

aan uw arts of verpleegkundige.  

 
Als u vindt dat bepaalde informatie uit deze folder 

ontbreekt of onduidelijk is, dan horen wij dat 

graag. 

 

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda 

Bleulandweg 10 

2803 HH Gouda  

 

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:  

(0182) 50 50 50. 
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