Perifeer ingebrachte centraal
veneuze catheter (PICC-lijn)

Uw behandelend arts heeft in overleg met u besloten een PICC-lijn te
plaatsen. In deze folder vind u informatie over het inbrengen, de verzorging
en de nazorg van de PICC-lijn. Verder krijgt u informatie over leefregels.

Wat is een PICC-lijn?
Een PICC-lijn (Perifeer Ingebrachte Centraal veneuze Catheter) is een dun,
flexibel infuusslangetje dat onder plaatselijke verdoving in het bloedvat van de
bovenarm wordt ingebracht.
Een PICC-lijn kan geplaatst worden als er langdurig en/of veelvuldig toegang tot
de bloedbaan nodig is om medicatie via een infuus toe te dienen. Het voordeel
van een PICC-lijn is dat er niet steeds een bloedvat aangeprikt hoeft te worden.
De medicijnen worden in een groot bloedvat toegediend waardoor er nauwelijks
irritatie aan de binnenkant van het bloedvat ontstaat.
Een PICC-lijn kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt:

Bloedafname (niet door een laborant),

Toediening van chemotherapie,

Toediening van medicatie, bijv. antibiotica,

Toediening van voeding,

Toediening van middelen die bij onderzoeken worden gebruikt.
De meeste patiënten ervaren het inbrengen niet als belastend of pijnlijk. De PICClijn kan langere tijd blijven zitten en voorkomt dat u elke behandeling een nieuw
infuus moet krijgen.
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Het inbrengen van een PICC-lijn
U hoeft niet nuchter te zijn voor het inbrengen van een PICC-lijn.
Antistollingsmiddelen hoeven niet te worden gestaakt. De plaatsing duurt
ongeveer een half uur tot een uur.
Onder echogeleide wordt de PICC-lijn ingebracht in een ader in de elleboogplooi
of net daarboven.
De tip van de catheter wordt geplaatst in een omgeving met snelle stroming van
het bloed, dichtbij het hart, zodat de ingespoten medicatie zich beter met het
bloed vermengt. De PICC-lijn wordt afgesloten met een dopje en doorgespoten
met zoutoplossing, om te voorkomen dat het lijntje verstopt raakt.
Met het echoapparaat wordt gecontroleerd of de PICC-lijn goed geplaatst is.
Indien deze goed zit wordt er een steriele pleister aangebracht om de
insteekplaats te beschermen. Ter controle zal er nog een röntgenfoto worden
gemaakt.
Complicaties
In de meeste gevallen verloopt de procedure probleemloos.
Complicaties op de korte termijn kunnen zijn:

bloedverlies bij de insteekplaats,

hematoomvorming (bloeduitstorting),

pijn bij de insteekplaats,

ontsteking van de ader.
Complicaties op langere termijn kunnen zijn:

een ontsteking bij de insteekplaats van de catheter,

een infectie in de bloedbaan doordat er bacteriën via de catheter in de
bloedbaan zijn gekomen,

trombose van de bloedvaten in de arm waar de PICC-lijn in zit.
Verzorging van een PICC-lijn
 De PICC-lijn mag direct na het inbrengen gebruikt worden.
 De PICC-lijn dient 1 keer per week doorgespoten en verzorgd te worden,
hiervoor zal de thuiszorg worden ingeschakeld.
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Leefregels met een PICC-lijn
Met een PICC-lijn kunt u douchen, u kunt de lijn afdekken met een plastic zakje of
huishoudfolie. Is de insteekplaats onder de folie vochtig geworden, dan moet deze
opnieuw verzorgd worden. Baden en zwemmen wordt afgeraden. Til niet meer
dan 10 kg. Laat bij voorkeur geen bloeddruk meten of bloedprikken aan de arm,
waarin de PICC-lijn zit. Deze kan hierdoor verstopt of beschadigd raken.
U mag niet onder de oksels omhoog worden getild, hierdoor kan de PICC-lijn
verschuiven.
Nazorg
Neem contact op met het ziekenhuis in de volgende gevallen:





Als u binnen enkele dagen na het inbrengen van de PICC-lijn koorts,
(temperatuur hoger dan 38,5 graden) en/of koude rillingen krijgt.
Als u het na het inbrengen van de PICC-lijn benauwd krijgt of kortademig
wordt.
Bij roodheid, pijn, zwelling of pus rond de insteekplek (ook op een later
moment dan direct na het inbrengen). Een lichte zwelling door ophoping van
wondvocht direct na het inbrengen is normaal.
Als uw arm dik en/of pijnlijk wordt aan de kant waar de PICC-lijn is geplaatst.

Heeft u vragen over de verzorging, of twijfelt u over bovenstaande richtlijnen
neem dan contact op met de thuiszorg.
Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact
opnemen met de oncologieverpleegkundigen.
T
0187 60 72 38.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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