
Nefrologie

Dialysekatheter



 01  Intro

Je hebt samen met de nefroloog gekozen voor 
een dialysekatheter. In dit foldertje vind je hier-
over wat meer informatie en enkele belangrijke 
aandachtspunten.

 02  Wat is een katheter?

Een katheter is een buisje dat geplaatst 
wordt onder het sleutelbeen. Als er bij jou 
een  katheter wordt geplaatst, is een da-
gelijkse lichaamshygiëne noodzakelijk. De 
 verpleegkundige zal de katheter steriel 
 verzorgen en na de dialyse volledig afdekken.



 03  Wie legt een katheter aan?

Een katheter wordt geplaatst door een vaat-
chirurg en gebeurt onder algemene verdo-
ving. Daardoor is een hospitalisatie met één 
 overnachting noodzakelijk. 
 



 04  Richtlijnen

• Na de operatie kan de wonde er blauw 
uitzien en pijnlijk aanvoelen. Je kan altijd 
pijnmedicatie vragen. 

• Na 10 tot 14 dagen zal de verpleegkundige 
de draadjes in de hals verwijderen. 

• Na een drietal weken is de kathe-
ter  ingegroeid. Tijdens deze drie we-
ken, moet je ervoor zorgen dat je geen 
 strekbewegingen maakt met de armen, 
bijvoorbeeld jouw ramen wassen. 

• Draag ook geen zware dingen zoals een 
volle emmer. 

• Draag gemakkelijke kledij die vooraan sluit 
zoals een hemdsblouse. Het is de bedoeling 
dat je jouw armen niet boven je hoofd moet 
brengen om je aan- en uit te kleden. 
Voor de dames, draag je altijd een bh, ook 
’s nachts. 



• Het verband mag nooit nat worden. Dit is 
om een infectie te voorkomen. Wordt het 
verband toch nat, ga dan zo snel mogelijk 
naar dialysecentrum. Douchen en zwemmen 
worden om dezelfde reden afgeraden. 

• Trek nooit aan de katheter. 

• Bij twijfel: neem contact op met het 
 dialyse-centrum. 
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Vragen?

Contacteer in eerste instantie 
je huisarts. Indien de huisarts je 
doorverwijst of niet bereikbaar is, 
kan je contact opnemen met:

dialysecentrum 
tel.: 011 69 92 66 
 
onthaal ziekenhuis 
tel.: 011 69 91 11


