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Beste patiënt
Peritoneaal dialysekatheter:hoe draag ik er zorg voor?

Door een sterk verminderde nierfunctie is het nodig om
binnenkort een nierfunctievervangende therapie op te starten
of is dit ondertussen al opgestart.
Wanneer u kiest voor peritoneale dialyse, moet er een
toegangsweg gemaakt worden in het lichaam via een
dialysekatheter: een buisje in de buik. In deze folder vindt u
meer info over wat dit precies inhoudt.
Hebt u nood aan bijkomende informatie, aarzel niet om contact
op te nemen met de dienst peritoneale dialyse. U vindt de
contactgegevens op de achterkant van deze brochure.
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De dienst nierziekten

Omschrijving
Een peritoneaal dialysekatheter is een soepel buisje dat via
een kijkoperatie geplaatst wordt in het diepste van de buik. De
ingreep gebeurt onder algemene anesthesie en duurt ongeveer
30 minuten.

Katheterzorg

Een katheterverband dient 3 keer per week ververst te
worden. Dit kunt u zelf of kunt u door uw partner of
thuisverpleegkundige laten doen. Er wordt u aangeleerd hoe u
de verbandzorg correct moet uitvoeren en op welke tekenen u
moet letten om infectie vroegtijdig op te sporen.

Voorbeeld van een katheterverband.
2

3

Let op:
• NOOIT trekken aan de katheter. Wees voorzichtig bij elke
handeling.
• NOOIT krabben aan de insteekplaats van de katheter (=
huidpoort).
• ALTIJD de katheter veilig wegbergen onder de kledij.
• ALTIJD de wisseling peritoneale dialyse volgens de
aangeleerde methode uitvoeren.
• ALTIJD het verband volgens de aangeleerde methode
uitvoeren. Bij douchen de insteekplaats en de katheter
zorgvuldig drogen vooraleer de verbandzorg uit te voeren.
• ALTIJD het uitgelopen vocht van de
peritoneale dialyse controleren op helderheid. Troebel
uitzicht kan wijzen op ontsteking van het buikvlies (=
peritonitis). In dat geval moet u uw verpleegkundige in het
ziekenhuis onmiddellijk verwittigen.
• ALTIJD bij koorts (meer dan 38°C), jeuk, pijn,
spierzwakte… uw verpleegkundige verwittigen.
• ALTIJD bij roodheid, etter, gezwollen katheterinsteek, uw
verpleegkundige verwittigen.
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Voorbeeld van een riem om geen druk op de PD-katheter te
hebben.

Douchen

Met een peritoneaal dialysekatheter is het door infectiegevaar,
afgeraden om te zwemmen of een bad te nemen. Douchen
is pas toegestaan als de plaats waar de katheter is geplaatst,
volledig genezen is en na toestemming van de arts. Belangrijk
is dat na het douchen, de katheterzorg onmiddellijk wordt
uitgevoerd.
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Contact

Artsen

Peritoneale dialyse

Dr. Gert De Schoenmakere

t 051 23 74 64

Dr. Bart Maes

e PDverpleegkundigen@azdelta.be

Dr. Thomas Malfait
Dr. Hans Schepkens

www.azdelta.be

Dr. An Vanacker
Dr. Ignace Vandewiele

Bron: dienst nierziekten
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