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Katheter voor peritoneaal-dialyse

Binnenkort start u met peritoneale dialyse. Daarvoor is het nodig dat
tijdens een operatie een dialysekatheter in uw buikholte wordt geplaatst.
Wat is een peritoneale dialysekatheter? Hoe gaat de operatie? En hoe
kunt u zich hierop voorbereiden? Dat en meer leest u in deze folder.

Plaatsen peritoneale dialysekatheter (PD-katheter)
De PD-katheter is een kunststof slangetje van ongeveer 40 centimeter lang en 4 millimeter
dik. Via deze katheter kunt u spoelvloeistof in en uit uw buikholte laten lopen. Hierdoor kan
de dialyse plaatsvinden.
 Tijdens een operatie brengt de arts de helft van de katheter in uw buikholte. Zo ontstaat
een toegang tot de buikholte. De plek waar de katheter uit de buik komt heet de
huidpoort.
 De andere helft van de katheter (ongeveer 20 centimeter lang) blijft buiten uw lichaam.
Aan het uiteinde zit een dopje dat de katheter afsluit.
 Na de operatie moet de katheter nog vastgroeien. Dit duurt meestal 2 weken.

Voor de operatie
Soms kan er om medische redenen geen katheter geplaatst worden. Daarom heeft u een
afspraak met de chirurg op de polikliniek. De chirurg beoordeelt of bij u een katheter kan
worden ingebracht. Soms is aanvullend onderzoek nodig.
 U heeft een afspraak met de anesthesioloog op de polikliniek Anesthesiologie. U heeft
hier een gesprek over de narcose.
 Hierna komt u op de wachtlijst voor de operatie.
 Overleg vóór de operatie met uw arts welke medicijnen u op de dag van de operatie kan
innemen. Gebruikt u bijvoorbeeld bloedverdunnende medicijnen, dan moet u misschien
tijdelijk stoppen met het innemen van deze medicijnen.
 Op de dag van de operatie verblijft u meestal op een chirurgische afdeling of op de
afdeling Dagbehandeling. De arts of verpleegkundige brengt dan een infuus in uw arm in.
 Plaats van de katheter: de arts geeft met een markeerstift de plaats aan waar de katheter
uit de buikwand moet komen. Hij zorgt dat de katheter niet kan worden afgekneld door
een broek-of rokband. De katheter mag ook niet in een huidplooi geplaatst worden. Om
medische redenen kan de chirurg tijdens de operatie besluiten om af te wijken van de
gemarkeerde plaats en een andere plaats kiezen.

De operatie





We brengen u naar de operatiekamer. De operatie is onder narcose. Dit betekent dat u
voor de operatie door de anesthesioloog in slaap wordt gebracht. U merkt daarom niets
van de operatie.
Tijdens de operatie brengt de chirurg de katheter in uw buik. Hij maakt de katheter vast
aan uw buik, zodat de katheter niet naar buiten of naar binnen kan verplaatsen.
De operatie duurt ongeveer een uur.

Na de operatie






Na de operatie brengt een verpleegkundige u naar de uitslaapkamer (recovery).
Als u goed wakker bent gaat u terug naar de chirurgische afdeling of de dagbehandeling.
De dialyseverpleegkundige komt bij u langs op de chirurgische afdeling om te controleren
of de vloeistof goed door uw katheter in- en uit kan lopen.
Meestal mag u de dag na de operatie weer naar huis.
De verpleegkundige geeft u adviezen over het omgaan met de katheter.

Complicaties
Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is er ook bij deze operatie een kleine kans op een
ontsteking of een nabloeding in de buik.

Naar huis





Laat de katheter in het verband zitten.
U krijgt een afspraak voor controle op de afdeling Dialyse.
Daarna komt u elke week naar de afdeling Dialyse voor controle en doorspoelen
(flushen) van de katheter. Dit gaat door tot de start van de PD-behandeling.
Na ongeveer 2 weken gaan we u leren hoe u de PD-behandeling thuis kunt doen.
Hiervoor komt u 5 dagen elke ochtend naar de afdeling Dialyse.

Neem contact op met de afdeling Dialyse als het verband gaat doorbloeden, bij koorts
of bij andere problemen met de PD-katheter.

Adviezen voor thuis





Wacht met douchen of baden tot u toestemming hebt gekregen van de behandelend arts
van de afdeling Dialyse.
Probeer zo min mogelijk te tillen. Til zeker geen zware dingen.
Draag geen (te) strakke kleding.
Verzorg de huidpoort volgens de instructies van de dialyseverpleegkundige.
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Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online


www.olvg.nl/dialyse

Contact
Dialyse-afdeling locatie West
T
020 510 83 90 (werkdagen 7.30 – 16.00 uur)
T
020 510 89 11 (vraag buiten werkdagen naar afdeling Spoedeisende Hulp)
E
dialyse.secretariaat@olvg.nl
Dialyse-afdeling locatie Oost
T
020 599 24 87 (werkdagen 7.30 – 16.00 uur)
T
020 599 91 11 (vraag buiten werkdagen naar afdeling Spoedeisende Hulp)
E
dialyse.secretariaat@olvg.nl

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olv g.nl/algemene-behandelv oorwaarden
Klacht of opmerking: www.olv g.nl/klacht
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