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Nazorg katheter implantatie
U heeft nu de peritoneaal dialyse katheter geïmplanteerd gekregen.
Er zijn een aantal zaken waarop u moet letten:
Pijn
Het is normaal dat u wat pijn heeft, hiervoor kunt u paracetamol nemen (maximaal 6 per
dag). Mocht het zo zijn dat u erg veel pijn heeft, dan kunt u contact opnemen met het
dialysecentrum of buiten de kantooruren met de dienstdoend verpleegkundige.
(zie onder). Als de katheter zelf pijn geeft in de buik, kan er ook wat vloeistof achtergelaten
worden na het doorspoelen, wat de pijn kan verlichten.
Wondverband
Indien het verband is doorgebloed of als het is losgeraakt is, mag u het bij verbinden en
vervolgens contact opnemen met de PD-verpleegkundige.
Veiligheid
De katheter wordt op zodanige wijze gedragen dat u er niet achter kan blijven haken. Tevens
mag de katheter niet los bengelen. De plaats waar de katheter de buik uit komt (=huidpoort)
kan dan namelijk beschadigd raken en gaan ontsteken.
De katheter moet bij alles wat u doet op zijn plaats blijven zitten.
Andere voorkomende problemen:
Indien een van de volgende situaties zich thuis voordoet, dient u contact op te nemen met de
PD-verpleegkundige:
 Losraken van het dopje dat zich aan het uiteinde van de PD katheter bevindt.
 Losraken van een gedeelte van de katheter.
 Losraken van de pleister rondom de huidpoort of het wondje.
 Lekkage van bloed of vocht uit de huidpoort of het wondje.
 Bij diarree overleg over inname van movicolon.
U mag de komende 5 weken niet douchen i.v.m infectiegevaar.
Het is in geen geval toegestaan om de pleister zelf te verschonen. U krijgt van de
verpleegkundige materiaal mee om bij te verbinden indien het verband losraakt.
Belangrijke telefoonnummers
Bij acute problemen kunt u 24 uur per dag contact opnemen met de PD-verpleegkundige.
Ook voor overige vragen en overleg kunt u ons bellen op  (036) 868 9237.

Maandag t/m vrijdag: tussen 7.00 uur ’s ochtends en 21.30 uur ’s avonds

Zaterdag en zondag van 7.00 tot 16.00 uur.
Buiten deze tijden belt u met de receptie van het Flevoziekenhuis,  (036) 868 8888
en vraagt u naar dienstdoende PD-verpleegkundige.
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