
Perifeer ingebrachte centrale catheter
Informatieblad

Wat is een PICC en hoe gebeurt de plaatsing ervan?
PICC staat voor Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter. Het is een dun buisje van ongeveer 50 cm dat via een grote 
ader in de bovenarm wordt ingebracht tot net boven het hart.

Na het inbrengen bestaat het uitwendige deel, van 10 cm lang, uit 1 of meerdere uiteinden die ook lumina worden 
genoemd. Het aantal van deze uiteinden hangt af van uw behandeling.

Het is een systeem om een betrouwbare toegang tot de bloedbaan te verkrijgen met als doel:

• Langdurige toediening van medicatie (chemotherapie, antibiotica, bloed,…)
• Bloedafname (zonder telkens opnieuw te moeten prikken)
• Toedienen van contraststoffen bij medische onderzoeken; vb. CT
• Een PICC kan 6 maanden blijven zitten.

De plaatsing ervan gebeurt in de operatiezaal, meestal onder lokale verdoving en duurt ongeveer een half uur.

• Met behulp van een echotoestel zoekt de arts de geschikte ader op.
• De prikplaats wordt lokaal verdoofd met een prikje.
• De ader wordt aangeprikt en de PICC wordt ingebracht tot net boven het hart.
• De katheter wordt niet vastgehecht en groeit ook niet vast, maar wordt met een speciaal fixatieverband op de 

huid vastgemaakt.

Voorbereiding
De plaatsing van een PICC vraagt geen bijzondere voorbereiding van u als patiënt. De plaatsing van een PICC gebeurt 
onder lokale verdoving waardoor het niet nodig is om nuchter te blijven. Normaal gezien mag u medicatie die u 
gebruikt blijven innemen.

Neemt u bloedverdunners? Bespreek dit dan met uw arts om na te gaan of u deze medicatie tijdelijk moet 
stopzetten.
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Wat mag niet met een PICC
• De arm natmaken; dus niet gaan zwemmen en geen bad nemen, tenzij u uw arm droog kunt houden.
• De arm zwaar belasten, door te heffen of op te drukken.
• Geen knelband of bloeddrukmeter dragen aan de arm van de PICC.
• Geen bloedafname aan de arm van de PICC tenzij via de PICC zelf.

Wat mag WEL met een PICC
• Een douche nemen waarbij u het verband droog kan houden, bijvoorbeeld met vershoudfolie of een waterdichte 

mouw.
• Sporten.

Verzorging van de PICC (door de thuisverpleegkundige)
• Het verband van de PICC moet wekelijks vervangen worden of eerder indien er problemen zijn.
• De katheter dient wekelijks of na elke gebruik gespoeld te worden
• Het verankeringssysteem dient wekelijks vervangen te worden.
• De klem op de katheter mag niet dicht. Enkel bij wissel van de terugslagklep mag deze kort worden gesloten.

Neem in de volgende gevallen contact op met het ziekenhuis of met 
uw arts
• Koude rillingen of koorts (boven 38.5°C).
• Rode en pijnlijke insteekplaats.
• Moeilijke bloedafname langs de katheter.
• Toenemende zwelling en pijn in de arm of schouder.
• Wanneer de katheter uit de insteekplaats geschoven is.  Het is uitermate belangrijk dat u de katheter niet zelf 

probeert terug te schuiven.
• Beschadiging van de katheter zelf.

Contact
• Dienst Dagziekenhuis E2,tel.012 39 63 60, op weekdagen tussen 08.00 en 16.00 uur
• Dienst Oncologie DE2, tel. 012 39 72 63
• Dienst spoedgevallen, tel. 012 39 68 22
• Uw huisarts

Op de dag van de plaatsing ontvangt u meer informatie over uw catheter.


