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Patiënteninformatie PICC
Inleiding
Voor uw behandeling is het nodig dat er medicijnen frequent of langdurig via de
bloedbaan worden toegediend. Om deze reden komt u in aanmerking voor een
PICC.
In deze patiëntenfolder kunt u informatie over deze katheter (slangetje) eens rustig
doorlezen.

Wat is een PICC?
PICC staat voor Perifeer Ingebrachte Centrale Katheter. Dit betekent dat er een
katheter wordt geplaatst in een groot bloedvat boven de elleboogplooi. Het
uiteinde van deze katheter is gelegen net voor het hart.
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De katheter dient als vervanging van de infuusnaalden. Een infuusnaald wordt
geplaatst in een klein bloedvat in de arm. Een 2e mogelijkheid om infuusnaalden
te vervangen is een port-a-cath (PAC). Een PAC is een onder de huid geplaatste
injectiekamer.
Omdat een PICC in een groot bloedvat zit, is de kans op ontstekingen aanzienlijk
kleiner dan bij een normaal infuus. Hierdoor kan de PICC tot maximaal een jaar
blijven zitten.
De PAC kan langer blijven zitten maar hier is een operatie voor nodig, zowel voor
het implanteren van de injectiekamer als voor het verwijderen hiervan. Zie voor
meer informatie de informatiefolder PAC.
Ook wanneer een PICC niet aangesloten is blijft een deel uit de bovenarm
hangen (zie foto). Een port-a-cath wordt door de huid aangeprikt. Na gebruik sluit
het prikgaatje zich. Hierdoor is het met een port-a-cath wel mogelijk om b.v. te
zwemmen en met een PICC niet (zie onder “Kunt u naar huis met een PICC?”).

Hoe wordt een PICC ingebracht?
Indien door de arts besloten is dat u in aanmerking komt voor een PICC, wordt
er een afspraak gemaakt met de in deze handeling geschoolde oncoloog en
verpleegkundige.
Op de dag van inbrengen van de PICC mag u zich melden op het oncologisch
dagcentrum. U wordt vervolgens naar de punctiekamer worden gebracht. De
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verpleegkundige zal u daar nogmaals de informatie over de inbrengprocedure
vertellen. De behandeling gebeurt volledig steriel. De oncoloog/verpleegkundige
die de PICC inbrengt zal daarom een steriele jas, handschoenen, muts en
mondkapje op hebben. Verder is er nog een extra verpleegkundige aanwezig voor
assistentie.
Hieronder staat stap voor stap beschreven hoe de procedure in zijn werk gaat.
1. Er wordt met behulp van echo apparatuur naar beide armen gekeken. Als er een
geschikt bloedvat is gevonden zal de juiste positie worden bepaald om het bloedvat
te puncteren. De arm wordt met een steriele doek afgedekt. Tevens wordt de echo
apparatuur steriel verpakt.
2. Er wordt een stuwband om de arm gedaan en aangetrokken om het te puncteren
bloedvat beter te zien.
3. Vervolgens wordt het bloedvat aangeprikt. Dit kan een vervelend gevoel zijn. Het
gevoel is vergelijkbaar met het prikken van een normaal infuus.
4. Daarna wordt de plaats rondom het aangeprikte bloedvat verdoofd. Ook dit kan
even een vervelend gevoel zijn.
5. Er wordt via de ingebrachte naald een dunne katheter opgevoerd tot vlak voor
het hart. U zult hiervan geen hinder ondervinden.
6. De katheter wordt op de huid gefixeerd met een speciale pleister. Daarover komt
een doorzichtige pleister. Zo kan de huid goed in de gaten worden gehouden.
7. Er wordt ter controle een röntgenfoto gemaakt om zeker te weten dat
de katheter goed gepositioneerd is. De katheter kan indien nodig nog wat
teruggetrokken worden.

Wat houdt de nazorg in?

24 uur nadat de PICC is ingebracht wordt het verband vervangen. De PICC wordt
hierna opnieuw steriel verbonden. Dit gebeurt op de afdeling ( als u opgenomen
wordt) of op het oncologisch dagcentrum (als u thuis bent).

4

Wat zijn de mogelijke complicaties?
Bij elke medische handeling kunnen er complicaties voorkomen. Zo ook bij de PICC.
Hieronder staan de mogelijke complicaties vermeld.
1. Verplaatsing van de katheter
2. Flebitis, ofwel een ontsteking van het aangeprikte bloedvat. Hierbij is de arm
gevoelig, rood en opgezet.
3. (Na) bloeding bij de aanprikplaats.
4. Stolselvorming in de katheter.
5. Stolselvorming in de omringende bloedvaten ( = trombose)

Wanneer moet u contact opnemen met het oncologisch
dagcentrum?
•
•
•
•
•
•

Pijnklachten rondom de PICC
Roodheid en zwelling van de arm
Koorts, 38,5°C of hoger
Pusvorming onder de pleister
Als de pleister niet meer intact is
Andere problemen met de PICC

Kunt u naar huis met een PICC?
Het is mogelijk om met een PICC naar huis te gaan. Wel moet de PICC iedere week
gecontroleerd en doorgespoten worden. Als u een wekelijkse behandeling krijgt zal
dit op het oncologisch dagcentrum gebeuren. Als u niet wekelijks een behandeling
krijgt, dan komt de thuiszorg iedere week de katheter controleren en verzorgen.
U mag met een PICC gewoon onder de douche. Belangrijk is dat de pleister nog
wel waterdicht is en niet loszit. Wij raden u af om met de PICC te zwemmen of een
sauna te bezoeken i.v.m. het losweken van de pleister en infectiegevaar.
Wij raden u ook af om zwaar te tillen met de arm waar de PICC zich bevindt.
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Wat krijgt u mee naar huis?
U krijgt een ID-kaart mee naar huis. Hierop staat vermeld waar en wanneer u
een PICC heeft gekregen, de lengte van de katheter, het registratienummer van
de katheter, wie de katheter heeft ingebracht en met wie er contact gezocht kan
worden voor informatie. Wij adviseren u om de ID-kaart in uw portemonnee te
bewaren.
Ook krijgt u een verzorgingsbox mee. Deze is gevuld met materialen die de
thuiszorg (indien u niet wekelijks op het oncologisch dagcentrum komt) nodig heeft
voor de verzorging. Als de box leeg is kunt u deze laten vullen op het oncologisch
dagcentrum.

Tot slot
Wanneer u nog vragen heeft, kunt u altijd terecht bij de PICC verpleegkundigen
op het oncologisch dagcentrum. Dit zijn Karina Lohmeijer, Karin Terpstra en Janke
Vellenga.
U kunt hen telefonisch bereiken via het nummer:
0229-257290.
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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