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Perifeer Ingebrachte Centraal veneuze Cathether 
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WAT IS EEN PICC? 
Voor de behandeling van uw ziekte krijgt u op dit moment regelmatig medicij-
nen en/of bloedproducten via een infuus. Om de behandeling zo prettig moge-
lijk voor u te maken, wordt er bij u een Perifeer Ingebrachte Centraal veneuze 
Cathether (PICC ) ingebracht. In deze folder vindt u informatie over deze PICC .

Een PICC  is een dun flexibel slangetje dat in een bloedvat in de linker of rech-
ter bovenarm (net boven de elleboogplooi) wordt ingebracht. Het uiteinde van 
de catheter ligt tot vlakbij het hart. Via deze catheter komen de medicijnen in 
een groot bloedvat terecht. De medicijnen verdunnen daardoor snel waardoor 
irritatie aan het bloedvat wordt voorkomen.

De catheter heeft na het inbrengen een deel dat zich buiten en een deel dat 
zich binnen in het lichaam bevindt. Aan het deel van de catheter wat zich 
buiten het lichaam bevindt, zitten één of meerdere uiteinden. Elk uiteinde kan 
afgesloten worden met een dopje of aangesloten worden aan een infuus. 
De PICC kan maanden blijven zitten.

Via de catheter kan ook contrastvloeistof voor een CT scan ingespoten worden. 

hart
PICC lijn komt hier binnen

PICC
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INBRENGEN VAN EEN PICC
De catheter kan in beide bovenarmen worden ingebracht, maar het liefst 
rechts.

- Het inbrengen van de catheter wordt gedaan op een steriele manier; dat 
wil zeggen “vrij van ziektekiemen”. De zorgverlener die de catheter inbrengt 
draagt daarom een mondmasker, een steriele jas en steriele handschoenen. 
Daarnaast komt u onder steriele doeken te liggen.

- De catheter wordt onder echocontrole ingebracht en de ligging wordt met 
röntgenonderzoek  gecontroleerd.

- De insteekplaats wordt bij het plaatsen verdoofd, dit kan wat onprettig voe-
len.

- Het opschuiven de lijn is niet pijnlijk.
- De catheter zit met een speciale pleister vast.
- Op de insteekopening komt een beschermende doorzichtige pleister en 

gedurende 1 uur een drukverband.
- Het inbrengen van de catheter duurt ongeveer 1 uur en wordt gedaan op de 

afdeling Radiologie.

VERZORGING VAN DE CATHETER
Als u in het ziekenhuis verblijft, dan verzorgt de verpleegkundige de PICC. De 
PICC  moet wekelijks verzorgd worden. Als u niet in het ziekenhuis verblijft 
wordt de thuiszorg ingeschakeld voor de verzorging.

- 1x per week moet de doorzichtige pleister vervangen worden en de in-
steekopening worden verzorgd. Als er bloed of vocht onder de pleister zit 
moet dit eerder gebeuren.

- 1x per week moet het afsluitdopje vervangen worden.
- Na het toedienen van medicijnen en/of bloedafname moet de catheter 

doorgespoten worden met een zoutoplossing .
- Als de catheter niet gebruikt wordt moet hij toch 1x per week doorgespoten 

worden met een zoutoplossing .
- 1x per 3 weken moet de speciale pleister waarmee de catheter vastzit ver-

vangen worden.
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AANDACHTSPUNTEN
- Bloed prikken in de arm waar de PICC zit mag niet vanwege het risico op 

aanprikken van de catheter. 
- Het meten van de bloeddruk mag ook niet aan de arm waar de catheter zit.
- U mag douchen met de catheter als de insteekopening maar droog blijft. 

Gebruik dus een speciale douche hoes voor uw arm of doe huishoudfolie 
om de catheter. Een bad nemen is niet mogelijk.

- Laat u niet onder uw oksels omhoog tillen, hierdoor kan de catheter mo-
gelijk verschuiven. Til maximaal 10 kg met de arm waar de catheter in zit. 
Verder kunt u de arm gewoon gebruiken.

- Zorgverleners die de PICC  verzorgen moeten hiervoor bevoegd/bekwaam 
zijn.

- Op de afdeling Radiologie krijgt u een identificatie kaartje waarop staat dat 
u  een PICC heeft. Draag dit identificatie kaartje altijd bij u zodat u dit kunt 
laten zien aan een arts. Dit doet u gedurende de tijd dat u een PICC heeft.

PROBLEMEN WAARBIJ U CONTACT OP MOET NEMEN
Een enkele keer kan een PICC complicaties geven. Neem direct contact op in 
de volgende situaties:

- Bij beschadiging van de catheter (gaatje of barst). 
- Bij koorts (temperatuur boven de 38.5° C of hoger)en/of koude rillingen.
- Als de insteekopening rood ziet en/of pijnlijk/of gevoelig is, als u erop drukt.
- Als er bij de insteekopening vocht of pus vrij komt.
- Als de lijn dicht lijkt te zitten.
- Als de lijn naar buiten lijkt te schuiven. Schuif de lijn in dat geval niet terug, 

maar zet deze vast met een extra pleister op de arm.
- Bij pijn in de nek, arm , tussen de schouderbladen of geruis in het oor tij-

dens het inbrengen van vloeistoffen via de PICC. 
- Bij benauwdheid, hoesten of pijn ter hoogte van de borstkas.
- Wanneer het verband of kousje om de arm vochtig wordt, zonder dat u met 

water in aanraking bent geweest. Dit kan komen doordat er een scheurtje in 
de PICC  of in het aansluitdopje zit.

- Tekenen van trombose (bloedstolsel in de ader), namelijk pijn aan de arm of 
schouder, zwelling, roodheid.
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Als u contact opneemt, vermeld dan altijd dat u een PICC heeft. 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS:

WIJKVERPLEEGKUNDIGE THUISZORGORGANISATIE

 

SPOEDEISENDE HULP ZIEKENHUIS RIVIERENLAND 
 0344- 726666

DE AFDELING WAAR U DE BEHANDELING KRIJGT

 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze gerust aan uw behan-
delend arts, de verpleegkundig specialist of de verpleegkundigen.

AANTEKENINGEN
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Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl


