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Inleiding 
Wanneer u redelijk onverwacht bent gestart met dialyseren, 
dan wordt een dialysekatheter bij u ingebracht. De 
dialysekatheter is eigenlijk een groot infuus, waardoor 
bloedtransport mogelijk is. Door de dialysekatheter kan 
uiteindelijk dialyse plaatsvinden. Een dialysekatheter is over het 
algemeen tijdelijk; binnenkort krijgt u een shunt. Indien de 
aanleg van een shunt niet mogelijk is, kan een permanente 
katheter geplaatst worden. 
 

Plaatsen van de dialyse katheter 
De dialysekatheter wordt door de arts op het Dialysecentrum 
ingebracht. Het inbrengen van de katheter gebeurt onder 
plaatselijke verdoving en in een steriele omgeving. Ondanks de 
verdoving kan het inbrengen van de katheter toch wat pijnlijk 
zijn. Het inbrengen van de katheter duurt ongeveer twintig 
minuten.  
 
De katheter wordt over het algemeen in een bloedvat in de hals 
geplaatst. Met twee hechtingen wordt de katheter aan de huid 
bevestigd en daarna met een pleister afgeplakt. In de katheter 
wordt een medicijn achtergelaten om stolling in de katheter te 
voorkomen.  

Tenslotte wordt een controlefoto gemaakt, om te kijken of de 
katheter de juiste ligging heeft.  
 

Aandachtspunten bij een dialysekatheter 
Met een dialysekatheter moet voorzichtig worden omgegaan, 
om infecties of niet functioneren van de katheter te voorkomen.  
U kunt hier zelf aan meewerken: 
 voorkom dat aan de katheter wordt getrokken; 
 houd de katheter droog, ook tijdens het douchen; 
 gebruik geen aftershave of lotion rond de katheteropening; 
 als de pleister onverhoopt loslaat, plak dan een nieuwe 

pleister over de oude heen. 
 
In het Dialysecentrum wordt de katheteropening bij iedere 
dialyse verschoond en weer opnieuw verbonden. Daarnaast 
kan, bij mannen, baardgroei worden weggeschoren.  
 



Complicaties 
U moet contact opnemen met het Dialysecentrum of, indien 
deze gesloten is, met de Spoedeisende Hulp wanneer: 
 u koorts krijgt; 
 de katheteropening blijft bloeden; 
 de hechtingen loslaten. 
 
In zeldzame gevallen kunnen de hechtingen door een 
onverwachte beweging loslaten, waardoor de katheter eruit 
glijdt. Raak niet in paniek, maar druk gedurende vijftien 
minuten de insteekopening dicht met een schone handdoek of 
gazen. Plak vervolgens een schone pleister op de opening. 

Neem daarna contact op met het Dialysecentrum, via 
onderstaand telefoonnummer.  

 

Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
dagelijks van 7.00 tot 21.00 uur telefonisch contact opnemen 
met het Dialysecentrum, via telefoonnummer 010 – 461 6362. 
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