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Inleiding
“Access” betekent toegang. Onder access chirurgie verstaan we dan ook alle ingrepen die ervoor zorgen voor een 
makkelijkere toegang tot de bloedvaten.

Bij slechtwerkende nieren kiest uw arts soms voor dialyse. Dit is een behandeling waarbij de functie van de nier 
wordt overgenomen door een machine. Hiervoor is een gemakkelijke toegang tot de aders van de arm nodig.
Om die reden zullen we een verbinding maken tussen een slagader en een ader in jouw arm (fistel), waardoor de 
ader groter wordt en makkelijker is om aan te prikken. Dit noemen we een AV-fistel of arterioveneuze fistel.

Deze ingreep gebeurt in het dagziekenhuis onder lokale verdoving via een klein sneetje in de pols of elleboog. Na de 
aanleg van de fistel moet deze nog “rijpen”. Het duurt dan ook zes tot acht weken voor de fistel bruikbaar is.

Heeft u na het lezen van dit infoblad nog vragen? Stel ze aan uw behandelend arts of een verpleegkundige op de 
afdeling.

Waarom een AV-fistel?
Voor het uitvoeren van een hemodialyse kan er ook een dialysecatheter geplaatst worden, maar een AV-fistel heeft 
enkele belangrijke voordelen:
• minder infecties
• minder sepsis of bloedinfecties
• geen risico op vernauwingen in de grote aders in de borstkas

De ingreep
• Het is belangrijk dat u nuchter bent volgens de instructies van uw arts
• De fistel wordt meestal aangebracht ter hoogte van de pols, onderarm of elleboog
• Meestal kiest men de niet-dominante arm. Dit hangt af van de kwaliteit van de slagaders en de aders in uw arm, 

die werden vooraf via een echo nagekeken
• Neemt u bloedverdunners? Meld dit vooraf aan uw arts. Waarschijnlijk moet u het nemen van dit geneesmiddel 

tijdelijk stopzetten

Mogelijke complicaties
• Nabloedingen en bloeduitstortingen: in dit geval is een extra drukverband noodzakelijk om de bloeding te 

stoppen. Een nieuwe ingreep is zelden nodig
• Kneuzing van een gevoelszenuw ter hoogte van de onderarm en bepaalde vingers, zo kunnen er tijdelijk 

gevoelsstoornissen ontstaan ter hoogte van de huid maar dit herstelt zich spontaan
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• Het kan zijn dat de fistel te veel bloed steelt en dat u een koude hand heeft, al dan niet met tintelingen. In dat 
geval kan een heringreep nodig zijn

• Soms zal de fistel zich toch niet ontwikkelen. Een wachttijd van zes weken na aanleg van de fistel is normaal, 
ongeveer de helft van de fistels die worden aangelegd moeten later chirurgisch verbeterd worden 

Nazorg
• Na de ingreep verblijft u in de ontwaakzaal, hier zal gelet worden op eventuele pijn en nabloedingen
• Rond uw arm aangebracht om nabloedingen te vermijden, dit verband kan meestal de dag na de ingreep 

verwijderd worden
• De eerste dagen is het goed om uw arm rustig te houden en niet te veel te plooien. Houd uw arm hoog. Ook 

nadien is het best om niet op deze arm te liggen. U kan na de ingreep oefenen met een stressbal om de 
ontwikkeling te bevorderen

• De eerste dagen kan de wonde een beetje pijnlijk zijn, hiervoor kunt u een pijnstiller nemen zoals Paracetamol. 
NSAID’s zoals Voltaren moet u vermijden

• Controleer dagelijks of de fistel nog werkt: als u uw vlakke hand op de arm legt, kunt u in de buurt van het 
litteken een trilling voelen, dit gevoel is vergelijkbaar met een spinnende poes. Als u deze thrill niet meer voelt 
raadpleegt u best uw huisarts, die kan doorverwijzen naar de dienst vaatheelkunde. Als de fistel dicht zit, dient 
hij best zo snel mogelijk opnieuw opengemaakt te worden

• Houd de wonde zeker twee weken droog en proper. Na twee weken mogen de hechtingen worden verwijderd 
door de huisarts

• Laat nooit uw bloeddruk meten of een bloed afnemen aan de fistelarm

Naar huis
U mag naar huis als de behandelende arts is langs geweest.  Best laat u de fistel na enkele dagen door uw huisarts 
controleren.  Bij uw ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een ontslagbrief mee voor uw huisarts.

Contact
Aarzel niet om bij vragen of problemen contact op te nemen:

• Daghospitalisatie E3 Tongeren, tel. 012 39 65 48 tussen 07.00 en 20.00 uur
• Dienst Algemene Heelkunde D3, tel. 012 39 73 77
• Uw huisarts of behandelende arts
• Dienst Spoedgevallen az Vesalius Tongeren, tel. 012 69 68 22


