Inbrengen van een PICC-lijn
PICC-lijn (peripherally inserted central catheter)
Uw arts heeft voorgesteld om bij u een katheter via de arm (PICC-lijn ofwel ‘perifeer ingebrachte
centraal veneuze katheter’) in te brengen. Het inbrengen van een dun slangetje (katheter) gebeurt via
een bloedvat in de bovenarm. Het begin van de PICC-lijn komt uit in een groot bloedvat, vlak boven
het hart. Het andere deel van de PICC-lijn steekt uit het bloedvat in de bovenarm. Dit uitstekende deel
heeft 1 of 2 aansluitpunten om medicatie toe te dienen of om bloed af te nemen (zie afbeelding). De
PICC-lijn kan maximaal 12 maanden blijven zitten. In deze folder informeren wij u over de praktische
zaken van deze ingreep.
Waarvoor wordt een PICC-lijn gebruikt?
Via een PICC-lijn kunnen we:


uw medicijnen op een veilige en minder pijnlijke manier
toedienen;



bloed afnemen voor onderzoek;



bloedtransfusies geven;



vloeibare voeding toedienen.

Bij regelmatig prikken in verband met bovenstaande
omstandigheden kunnen bloedvaten van deze handelingen op
termijn schade ondervinden. Een PICC-lijn kan deze problemen
voorkomen.
Voorbereiding op de ingreep
Voorbereiding thuis


Brengt u een bezoek aan de polikliniek of wordt u opgenomen, dan kunt u actief een bijdrage
leveren aan veilige zorg. Via onze patiëntveiligheidskaart nodigt Treant u uit om actief mee te
denken over uw eigen zorgproces. Lees deze kaart van tevoren aandachtig door: u ontvangt de
kaart via uw zorgverlener en vindt ze ook op de polikliniek, in verpleegkamers en in de
wachtruimtes. Of kijk op www.treant.nl/patientveiligheidskaart.



Als u wordt opgenomen of een afspraak heeft op de polikliniek, dan is het belangrijk dat wij op de
hoogte zijn van uw actuele medicatiegebruik. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat u nieuwe
geneesmiddelen krijgt voorgeschreven die niet gecombineerd mogen worden met de lopende
medicatie. Of dat u medicatie krijgt waarvoor u allergisch bent. U kunt uw medicatiegebruik tijdens
uw bezoek aan het ziekenhuis doorgeven aan de arts op de polikliniek, bij het (T)ASP
((Transmuraal) Apotheek Service Punt) of tijdens het preoperatief spreekuur (als u geopereerd
wordt). De apothekersassistente neemt het overzicht van de thuismedicatie met u door om de
daadwerkelijk gebruikte medicatie vast te stellen. Maar nog veiliger is het als u uw apotheker (of
apotheekhoudende huisarts) toestemming geeft om uw medicatiegegevens met ons te delen (optin LSP). Hoe dat werkt, leest u op www.volgjezorg.nl/toestemming. Zo zijn we in alle gevallen –
ook bij een spoedopname – verzekerd van een actueel medicatieoverzicht.



Op de dag van de ingreep kunt u het best ruimzittende bovenkleding dragen.
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Vervoer
Het advies is om voor de reis naar huis vervoer te regelen.
Nuchter zijn
U hoeft voor deze ingreep niet nuchter te zijn.
Medicatie
Gebruik uw medicijnen op de dag van het onderzoek zoals u gewend bent. Tenzij u iets anders met
uw arts heeft afgesproken. Indien u Acenocoumarol gebruikt de INR bij voorkeur lager dan 2.8.
Overig


Voor de ingreep moet u sieraden zoals horloge, ringen, armbanden en piercings afdoen / uitdoen.



Draag geen nagellak.



Wij adviseren u om kostbare eigendommen thuis te laten.

Dag van de ingreep
Wat neemt u mee?


Gebruikt u medicijnen (ook zalven)? Neem deze in de originele verpakking mee.



Geldig ID-bewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument).



Patiëntenkaart.

Patiëntenkaart laten maken
Voor ieder bezoek aan het ziekenhuis heeft u een patiëntenkaart nodig.


Bezoekt u voor de eerste keer de polikliniek? Laat dan een patiëntenkaart maken.



Zijn uw gegevens gewijzigd, bijvoorbeeld omdat u een andere huisarts heeft, omdat uw
verzekering gewijzigd is of omdat u een ander adres of telefoonnummer heeft? Dan heeft u een
nieuwe patiëntenkaart nodig. U heeft hiervoor een geldig identiteitsbewijs nodig (dit geldt ook voor
kinderen).

Het maken van een patiëntenkaart duurt ongeveer vijf minuten.
Waar meldt u zich?
U wordt op het tijdstip dat met u is afgesproken verwacht in het ziekenhuis.


Ziekenhuislocatie Refaja:

receptie radiologie (rood 14)



Ziekenhuislocatie Bethesda:

receptie radiologie (route 56)




Ziekenhuislocatie Scheper:
Cardiologische patiënten locatie Scheper

receptie radiologie (straat 6)
poli Cardiologie (straat 5)

Bent u verhinderd?
Als u door omstandigheden verhinderd bent te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de
afdeling Radiologie. Wij kunnen dan mogelijk een andere patiënt eerder helpen.
Bij eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie
Refaja tel.

0599 65 45 98,

Bethesda tel.

0528 28 62 71,
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Scheper tel.

0591 69 11 00.

Bij eventuele vragen of opmerkingen kunnen cardiologische patiënten contact opnemen met het
secretariaat HC-kamer.
Scheper tel

0591 69 11 58

Wie voert de ingreep uit?/ Wie zijn bij de ingreep aanwezig?
Het inbrengen van de PICC-lijn vindt plaats op de afdeling Radiologie / HC-kamer. Een laborant van
de afdeling zal, samen met een specialist (radioloog / cardioloog), de PICC-lijn plaatsen. Het
inbrengen gebeurt op een steriele manier. Steriel wil zeggen ‘vrij van ziektekiemen’. De medewerkers
die de PICC-lijn inbrengen, dragen daarom een operatieschort, masker en steriele handschoenen.
De ingreep verloopt als volgt:
Tijdens het inbrengen ligt u op uw rug op de behandeltafel met uw arm, waar we de PICC-lijn
inbrengen, op een speciale steun. De arm waarin we de PICC-lijn plaatsen, dekken we steriel af. Met
behulp van een echoapparaat wordt de ader opgezocht waarin de PICC-lijn geplaatst wordt. Hiervoor
kiezen we een ader in de bovenarm, ongeveer halverwege de bovenarm aan de binnenzijde. Het
inbrengen van de PICC-lijn kan in beide armen. Voorafgaand aan het inbrengen van de PICC-lijn
wordt de insteekplaats plaatselijk verdoofd; dit kan tijdelijk een onaangenaam gevoel geven. Daarna
wordt de ader aangeprikt en via een geleide draad schuiven we de PICC-lijn in de ader. Het
opschuiven van de katheter in uw bloedvat is niet pijnlijk. Na het inbrengen, controleren we via
röntgendoorlichting of de PICC-lijn op de juiste plaats zit. Het deel van de PICC-lijn dat buiten het
bloedvat uitsteekt, plakken we met speciale hulpmiddelen vast op uw bovenarm. Soms is het nodig
nog een licht drukverband om de bovenarm te leggen. Dit drukverband mag na korte tijd weer
verwijderd worden.
Duur van de ingreep
Het inbrengen van een PICC-lijn neemt ongeveer een half uur tot één uur in beslag.
Na het onderzoek


Is de PICC-lijn poliklinisch geplaatst? Dan mag u na het inbrengen meestal direct weer naar huis.
Soms is het nodig om u kort onder controle te houden (half uur). Dit bespreken we met u na het
inbrengen van de PICC-lijn.



Bent u opgenomen voor het inbrengen van een PICC-lijn? Dan gaat u weer terug naar de
verpleegafdeling, waar de verpleegkundigen u goed in de gaten houden. De verpleegkundige
controleert regelmatig uw bovenarm, omdat er een klein risico is op een nabloeding.



Douchen is zonder bezwaar toegestaan. De insteekopening moet hierbij afgedekt worden.
Vershoudfolie blijkt hierbij een praktische oplossing.



Zwemmen is alleen toegestaan met beschermingsmateriaal (de waterproof protector DryPro;
www.drypro.nl). Vraag hiervoor de verpleegkundige om advies.



Verder hoeft u, zolang de PICC-lijn ingebracht is, geen speciale leefregels in acht te nemen.
Uiteraard is het belangrijk dat u wel voorzichtig bent bij alles wat u doet, om te voorkomen dat de
PICC-lijn beschadigt raakt of de functie verliest.
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Wat mag niet met de PICC?


Bloed afnemen uit de arm waarin de PICC-lijn is geplaatst (dus wel uit de PICC-lijn zelf, maar niet
uit een andere ader van deze arm).



Het meten van de bloeddruk aan de arm waarin de PICC-lijn is geplaatst. Dit moet dus aan de
andere arm of eventueel aan een onderbeen gebeuren.

Verzorging van de PICC-lijn
Zolang u in het ziekenhuis verblijft, zal de verpleegkundige van de afdeling de PICC-lijn verzorgen.
Ook zullen handelingen als bloedafname, toediening van medicatie, bloed of vloeibare voeding door
de verpleegkundigen worden gedaan. Zodra u naar huis gaat, neemt een verpleegkundige van de
thuiszorg dit over. U krijgt hierover alle informatie van de verpleegkundige op de
afdeling of van een verpleegkundig specialist.
Informatie voor thuis
Het is mogelijk dat, wanneer u thuis bent met een PICC-lijn, er vragen of problemen zijn. Ook moet u
soms afspraken maken om bepaalde handelingen met betrekking tot uw PICC-lijn te laten verrichten
(bloedafname, verwijderen, oplossen van problemen). Hiervoor is het van belang dat u goed weet
welke specialist de PICC-lijn heeft aangevraagd (internist/ oncoloog, chirurg of cardioloog).
Complicaties
De kans op complicaties bij het inbrengen van een PICC-lijn en in de periode daarna, is zeer gering.
Er kunnen echter complicaties optreden, zoals:


een bloeding vanuit de insteekopening van de PICC-lijn. Deze bloeding kan zowel uitwendig als
inwendig zijn;



een veel kleiner risico is eventueel het beschadigen van de ader met de gebruikte katheter;



een infectie van de insteekopening;



trombose (bloedstolsel in een ader).

Bovenstaande complicaties kunnen vaak eenvoudig worden verholpen.
Wanneer moet u contact nemen?
Neem in de volgende gevallen contact op:


tekenen van trombose (bloedstolsel in de ader), zoals pijn aan de arm of schouder, zwelling,
roodheid;



tekenen van kortademigheid, hoesten, pijn ter hoogte van de borstkas en bewustzijnsverlies;



koorts (een temperatuur van 38.5°C of hoger);



een (mogelijke) infectie rondom de insteekopening; u merkt dit aan roodheid, zwelling, warmte,
pijn, vocht (pus) rondom de plaats waar de PICC-lijn is ingebracht;



pijn tijdens het inspuiten van vocht;



een barst in de PICC-lijn;



als het niet mogelijk is om de medicatie in te spuiten;



weerstand bij het inspuiten van de medicijnen, alsof u een soort tegendruk voelt.

Heeft u nog vragen of bent u verhinderd?
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Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u die stellen voor, tijdens en na de
ingreep. U kunt ook bellen met de polikliniek met uw verpleegkundig specialist. U kunt bellen op
werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur.

Telefoonnummers Refaja
Richtlijnen bij aanvraag door de internist/oncoloog

Handeling
Informatie opvragen
tijdens kantooruren 8:30-16:30 uur

Verplaatsen van uw afspraak
tijdens kantooruren 8:00-16:30 uur
Contact bij problemen
tijdens kantooruren 8:30-16:30 uur

Interne /Oncologie
Bellen met Verpleegkundig Specialist
0599 65 45 29

Bellen met de afdeling radiologie
0599 65 45 98
Bellen met Verpleegkundig Specialist
0599 65 45 29
Of Dagbehandeling Oncologie
0599 65 48 36

Contact bij problemen
buiten kantooruren en in weekenden)
Bloedafname via PICC-lijn
(let op: aanvraagformulier laboratorium moet

Bellen met Spoedeisende Hulp (SEH)
0599 65 46 54
Afspraak maken op dagbehandeling Oncologie
0599 65 48 36

aanwezig zijn;
alleen tijdens kantooruren 8:30-16:30 uur)
Verwijderen PICC-lijn
(uw specialist bepaalt wanneer de PICC-lijn

Afspraak maken op dagbehandeling Oncologie
0599 65 48 36

verwijderd mag worden;
alleen tijdens kantooruren 8:30-16:30 uur)
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Telefoonnummers Bethesda
Richtlijnen bij aanvraag door de internist/oncoloog

Handeling
Informatie opvragen
tijdens kantooruren 8:30-16:30 uur

Interne /Oncologie
Bellen met casemanager
Verpleegkundig Specialist / Consulent
06 82 50 00 85

Verplaatsen van uw afspraak
tijdens kantooruren 8:00-16:30 uur
Contact bij problemen
tijdens kantooruren 8:30-16:30 uur

Bellen met de afdeling radiologie
0528 28 62 71
Bellen met casemanager
Verpleegkundig Specialist / Consulent
06 82 50 00 85
of Dagbehandeling Oncologie
0528 28 63 55

Contact bij problemen
buiten kantooruren en in weekenden)
Bloedafname via PICC-lijn
(let op: aanvraagformulier laboratorium moet

Bellen met Spoedeisende Hulp (SEH)
0528 28 62 22
Afspraak maken op dagbehandeling Oncologie
0528 28 63 55

aanwezig zijn;
alleen tijdens kantooruren 8:30-16:30 uur)
Verwijderen PICC-lijn
(uw specialist bepaalt wanneer de PICC-lijn

Afspraak maken op dagbehandeling Oncologie
0528 28 63 55

verwijderd mag worden;
alleen tijdens kantooruren 8:30-16:30 uur)
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Telefoonnummers Scheper
Richtlijnen bij aanvraag door de cardioloog of internist/oncoloog

Handeling
Informatie opvragen

Cardioloog
Bellen met secretariaat CCU/EHH
0591 69 16 51
of Verpleegkundig Specialist
Cardiologie 0591 69 15 93

(alleen tijdens kantooruren 8:3016:30 uur)

Contact bij problemen

Bellen met secretariaat CCU/EHH
0591 69 16 51
Bellen met Eerste Hart Hulp (EHH)
0591 69 15 86

(kantooruren 8:30-16:30 uur)

Contact bij problemen
(buiten kantooruren en in
weekenden)

Bloedafname via PICC-lijn
(let op: aanvraagformulier
laboratorium moet aanwezig zijn;
alleen tijdens kantooruren 8:3016:30 uur)

Verwijderen PICC-lijn
(uw specialist bepaalt wanneer de
PICC-lijn verwijderd mag worden;
alleen tijdens kantooruren 8:3016:30 uur)

Overleggen met de medewerker van het
specialistisch team thuiszorg die de
PICC-lijn verzorgt.
Bloedafname in samenwerking met
trombosedienst.
Afspraak maken via secretariaat
CCU/EHH 0591 69 16 51
PICC-lijn wordt verwijderd op de Eerste
Hart Hulp (afdeling W37)

Internst/Oncoloog
Bellen met poli Interne
0591 69 13 61
of Verpleegkundig Specialist
0591 69 13 74
0591 69 13 71
Bellen met poli Interne
0591 69 13 61
Bellen met Spoed Eisende Hulp (SEH)
0591 69 12 20
Afspraak maken via secretariaat Zuid 3
0591 69 16 52
Bloedafname op de Dagbehandeling
Oncologie
(Zuid 3)
Afspraak maken via secretariaat Zuid 3
0591 69 16 52
PICC-lijn wordt verwijderd op de
Dagbehandeling Oncologie
(Zuid 3)

Wetenschappelijk onderzoek
Binnen Treant Zorggroep doen we ook wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk wordt u gevraagd om
hieraan mee te doen.
Informatie
Meer informatie vindt u op:
www.treant.nl
(aan te vullen met meer websites)
MRSA en andere multiresistente bacteriën
Neem contact op met de afdeling Infectiepreventie indien u:


in contact komt met levende varkens, vleeskuikens of vleeskalveren.



korter dan twee maanden geleden en langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis
opgenomen bent geweest.



zelf MRSA positief bent of een huisgenoot van u MRSA positief is.



drager bent van een multiresistente bacterie.



op een asielzoekerscentrum woont.

In overleg met de deskundige Infectiepreventie besluiten we of u gescreend moet worden op MRSA of
andere multiresistente bacteriën.
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Opnemen van gesprekken
U mag geluidsopnames maken van het gesprek met uw zorgverlener, bijvoorbeeld met uw telefoon.
Wel willen wij u vragen dit vooraf te melden. Het verspreiden van de opname buiten de privésfeer
zonder onze toestemming is wettelijk niet toegestaan.
Gedrags- en huisregels
Treant Zorggroep heeft in een aantal gedrags- en huisregels (die zowel in het ziekenhuis gelden als
op het hele terrein, inclusief het parkeerterrein) verwoord wat het ziekenhuis van patiënten en
bezoekers verwacht en wat u van ons mag verwachten: zie www.treant.nl/regels.

Wat vond u van de geleverde zorg?
www.ZorgkaartNederland.nl, een website van Patiëntenfederatie Nederland, is de grootste
ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg, waar mensen hun ervaringen met de zorg delen
met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste
past. Deel uw ervaring met de zorg en help zo anderen met kiezen!
Uw ervaring of klacht… vertel het ons
Wanneer u in het ziekenhuis komt voor een polikliniekbezoek, een onderzoek, een opname of voor
spoedeisende hulp heeft u recht op een deskundige behandeling, goede informatie en een correcte
ontvangst en bejegening. Het ziekenhuis heeft goede zorg en gastvrijheid hoog in het vaandel staan.
Toch kan het voorkomen dat u over bepaalde onderdelen van uw behandeling of verblijf in ons
ziekenhuis niet tevreden bent. Wij waarderen het wanneer u in dit geval uw klachten, vragen en
opmerkingen kenbaar maakt. U geeft ons daarmee de mogelijkheid om tekortkomingen te verhelpen
en onze service te verbeteren. Geef daarom uw ervaringen met ons ziekenhuis door via onze website:
www.treant.nl/over-treant/kwaliteit/ervaringen-en-klachten
TRIP 109 170119
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