U heeft zojuist gehoord dat er bij u een Hickman katheter moet worden ingebracht. In deze
folder vindt u informatie hierover. Heeft u nog vragen, stelt u deze gerust aan de verpleegkundige, uw behandelend arts of de medewerker van de röntgenafdeling, laborant of radioloog.
Waarom een Hickman katheter
Voor het behandelen van uw ziekte wordt regelmatig gebruik gemaakt van een infuus om
medicijnen toe te dienen. Doordat de bloedvaten regelmatig aangeprikt worden voor bloedafname of voor het inbrengen van een infuus, kunnen deze beschadigd raken. Ook kan
irritatie van de bloedvaten optreden als gevolg van de via het infuus toegediende
medicijnen.
Om irritatie en beschadiging van de bloedvaten te voorkomen wordt bij u een Hickmankatheter aangebracht. Deze is speciaal ontworpen om bloedafname en het toedienen van
medicijnen te vergemakkelijken.
Voor vrouwen
Bij de plaatsing van de katheter wordt gebruik gemaakt van röntgendoorlichting. Deze
röntgendoorlichting kan beter niet worden gedaan als (de kans bestaat dat) u zwanger bent.
Bij twijfel moet de ingreep gedaan worden binnen 10 dagen na de eerste dag van de
menstruatie (ongesteldheid). Verander zo nodig uw afspraak.
Voorbereiding
Omdat er een bloedvat aangeprikt gaat worden, moet uw bloedstolling gecontroleerd
worden. Heeft u een trombose-arm, meldt u dit dan voor het onderzoek aan de laborant.

Hickman katheter

De ingreep
Omdat deze ingreep onder steriele omstandigheden moet plaatsvinden, krijgt u een mondkapje en een muts op. Daarna wordt de huid rondom het sleutelbeen gedesinfecteerd.
Vervolgens wordt u toegedekt met steriele doeken. Op twee plaatsen wordt de huid
verdoofd. Met behulp van het echo-apparaat wordt de ader bij het sleutelbeen aangeprikt.
Onder röntgendoorlichting wordt de lengte van de katheter bepaald. Hierna wordt de
Hickman katheter (een dun slangetje) gedeeltelijk onder de huid geschoven en in het
bloedvat gebracht, dit kan gevoelig zijn. Het kathetergedeelte onder de huid wordt bevestigd
met hechtingen. Ook de insteekplaats van de katheter wordt aan de huid vastgehecht en
steriel afgeplakt. De hechtingen worden na tien dagen verwijderd. De katheter splitst zich
buiten het lichaam in twee (of drie) slangetjes. Op de uiteinden van deze slangetjes zit een
schroefdopje. Het kathetergedeelte buiten het lichaam is afgeplakt met een pleister.
De ingreep duurt ongeveer 45 minuten.

Echogeleid aanprikken

Hickman catheter in situ

Afspraak
Op de afdeling Radiologie vinden geregeld spoed-ingrepen plaats. Hierdoor kunt u niet altijd
op de afgesproken tijd worden geholpen. In sommige gevallen kunnen we niet anders dan
uw afspraak verplaatsen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
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Gebruik en verzorgen van de Hickman katheter
Gebruik van de Hickman katheter
Het afnemen van bloed of het toedienen van medicijnen via een infuus vindt plaats in de
kliniek of in de polikliniek. De verpleegkundige sluit het infuus aan op de Hickman katheter.
Dit gebeurt zo steriel mogelijk om infecties te voorkomen. Belangrijk daarbij is dat er geen
open verbinding is tussen het bloedvat en de "vuile" lucht. Daarom is de katheter afgesloten
met een schroefdopje.
U houdt de Hickman katheter zolang dat voor uw behandeling nodig is.
Verzorgen van de Hickman katheter
In het ziekenhuis
Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis wordt Hickman katheter dagelijks verzorgd.
Het is belangrijk om de katheter goed doorgankelijk te houden. Als er een infuus op aangesloten is, loopt de infuusvloeistof door de katheter en kan deze niet verstoppen. Als de
katheter niet in gebruik is (dat wil zeggen als er geen infuus op aangesloten is) wordt deze
gevuld met een heparineslot om verstopping te voorkomen. Deze vloeistof wordt vóór gebruik weer verwijderd.
Thuis
U heeft thuis voor de Hickman katheter geen speciale verzorging nodig. De arts of verpleegkundige bespreekt met u hoe vaak u voor de verzorging van de Hickman katheter in de
polikliniek moet komen. De pleisters waarmee de katheter is vastgeplakt, kunnen loslaten
door bijvoorbeeld transpiratie. U kunt dit opvangen door zelf een pleister bij te plakken.
Nooit een pleister er afhalen, alleen pleister(s) bijplakken. U kunt ook contact opnemen met
uw huisarts. Een recept voor pleisters is op de afdeling verkrijgbaar.
Douchen/zwemmen
Als de insteekplaats door de verpleegkundigen in orde bevonden is en er zijn geen infecties,
kan er een speciale douchepleister op de wond worden geplakt. U kunt dan gewoon
douchen. Zwemmen daarentegen is niet toegestaan.
Pijnklachten
Meldt eventuele pijn- en/of irritatieklachten, koorts of ieder ander verschijnsel waarvan u
denkt dat het belangrijk is aan uw behandelend specialist of aan uw huisarts.
.
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