Centrumlocatie

U heeft zojuist gehoord dat er bij u een subclavia katheter moet worden ingebracht.
Waarschijnlijk is u al het een en ander verteld over hoe dat gaat. In deze folder staat alle
informatie nog een keer op een rij. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, stelt u deze dan
gerust aan de medewerkers van de afdeling Radiologie.
Wat is een subclavia katheter?
U krijgt binnenkort medicijnen of voeding toegediend. Om de voeding of medicijnen
gemakkelijk in te kunnen brengen, is het noodzakelijk een katheter te plaatsen in de
bovenste holle ader vlak voor het hart. De katheter wordt over het algemeen ingebracht
via de ader onder het rechter sleutelbeen (vena subclavia).
Voorbereiding
Omdat er een bloedvat wordt aangeprikt, wordt uw bloedstolling gecontroleerd. Mocht u
bekend zijn met een trombose arm, meldt dit dan voor het onderzoek aan de laborant.
Het onderzoek
Omdat dit onderzoek onder steriele omstandigheden plaatsvindt, wordt de huid rondom het
sleutelbeen gedesinfecteerd (schoongemaakt met alcohol). Vervolgens wordt u toegedekt
met steriele doeken. De huid wordt plaatselijk verdoofd. De katheter wordt bij voorkeur
rechts onder het sleutelbeen ingebracht. Dit is omdat de katheter dan de kortste route aflegt
naar de grote holle ader net boven het hart. Met behulp van een echo-apparaat wordt de
ader bij het sleutelbeen aangeprikt. Onder röntgendoorlichting wordt de katheter in het
bloedvat geschoven, dit kan gevoelig zijn. De katheter wordt aan de huid vastgehecht en
steriel afgeplakt. Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Inbrengen subclavia katheter

Nazorg
Over de nazorg van katheter wordt u nauwkeurig geïnformeerd door de verpleegkundigen
op de afdeling.
Mogelijke complicaties
De diverse onderzoeken, waarbij katheters in de bloedvaten worden gebracht, verlopen
meestal zonder problemen. Een enkele maal treden er bijverschijnselen op, zoals bloeduitstortingen op de plaats waar de katheter werd ingebracht. Daarnaast treden hoogst
zelden complicaties op, bijvoorbeeld stolselvorming dat kan leiden tot afsluiting van een
bloedvat. Het team dat het onderzoek uitvoert, is echter gespecialiseerd in het voorkomen en
het behandelen van dergelijke problemen. De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd,
weegt altijd de geringe kans op dergelijke problemen goed af tegen de voordelen van de
behandeling. Mocht er onverhoopt thuis een complicatie voordoen belt u dan tussen 08:00
en 16.30 uur naar de afdeling Radiologie op nummer (010) 704 20 06 waar u wordt doorverbonden met de physician assistent van de interventie radiologie. Als er zich een
complicatie na 16.30 uur of in het weekend voordoet, belt u dan naar het centrale telefoonnummer (010) 704 0 704 waar u wordt doorverbonden met de dienstdoende radioloog.
Bij verhindering of als u verlaat bent
Als u verhinderd bent en de afspraak wilt verzetten, belt u dan ruim van te voren op
(tenminste 2 dagen voor het onderzoek). Bent u verlaat op de dag van het onderzoek, meld
dit dan ook. De medewerkers van de afdeling Radiologie zijn op werkdagen bereikbaar van
08.00 tot 16.30 uur op telefoonnummer 010 704 56 39.
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Tot slot
Deze folder geeft geen volledige informatie, maar dient ter ondersteuning van de informatie,
gegeven door uw arts. Als u iets niet duidelijk is, belt u dan gerust naar de afdeling Radiologie op telefoonnummer (010) 704 20 06 waar u wordt doorverbonden met de physician assistent van de interventie radiologie.
Op de afdeling Radiologie worden geregeld spoed-procedures aangemeld. Deze moeten dan
direct uitgevoerd worden. Hierdoor kan u niet altijd direct worden geholpen. In sommige
gevallen kunnen we niet anders dan uw behandeling te verplaatsen. Wij vragen hiervoor
uw begrip.
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