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Het inbrengen van een PICC-lijn wordt gedaan op de afdeling Radiologie &
Nucleaire geneeskunde, locatie Sneek.
Een PICC-lijn is een dun slangetje (katheter) dat via een ader in de bovenarm
wordt ingebracht. Het uiteinde van de lijn komt tot boven het hart. Uw
medicijnen of chemotherapie kunnen via de PICC-lijn worden toegediend
zonder dat u steeds opnieuw geprikt hoeft te worden. Ook bloedafname kan
via de PICC-lijn. De lijn kan, als dat nodig is, vele maanden blijven zitten.

Duur behandeling

Het inbrengen van de katheter op de afdeling Radiologie duurt ongeveer 30
minuten.

Voor de behandeling

Er is geen voorbereiding nodig. U mag eten en drinken zoals u gewend bent.
Uw specialist heeft uw medicijngebruik met u besproken en verteld of u moet
stoppen met het innemen van bepaalde medicijnen. Bij twijfel kunt u contact
opnemen met uw specialist.

Opname

U bent al opgenomen in het ziekenhuis of er wordt voor u een dagopname
afgesproken voor het inbrengen van de PICC-lijn. U wordt dan door een
medewerker van de afdeling Planning gebeld en geïnformeerd over het
tijdstip en de dag waarop de behandeling gedaan wordt.
Telefoonnummer afdeling Planning: 0515 - 48 82 10.
Ook ontvangt u een e-mail met bijlage of een afspraakbrief met verdere
informatie. Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de Opnamebalie in
de centrale hal van het ziekenhuis. Daarna wordt u naar de afdeling gebracht
en wordt u voorbereid op de behandeling. U krijgt een speciaal jasje aan en u
krijgt verdere uitleg.

De behandeling

U wordt in een bed of rolstoel naar de afdeling Radiologie gebracht. De
behandeling wordt gedaan door een radioloog en 1 of 2 laboranten.
U komt op een onderzoektafel te liggen en als u nog vragen hebt, kunt u die
stellen.
De radioloog zal met behulp van echografie kijken op welke plek in de
bovenarm de PICC-lijn het beste kan worden ingebracht. U komt onder
steriele lakens te liggen, waarbij uw hoofd vrij blijft. De prikplaats wordt
verdoofd. De radioloog prikt de ader aan en kijkt met echografie of de naald
goed zit. De PICC-lijn wordt ingebracht en de ligging van de katheter wordt
met röntgen gecontroleerd. Een klein gedeelte van de PICC-lijn blijft zichtbaar
op uw bovenarm. Daar kunnen later de medicijnen op worden aangesloten.
Het steriele laken kan van u af en de aanprikplaats wordt afgedekt met een
steriele pleister en verband. U krijgt een Katheter-ID-kaart.

Na de behandeling

U wordt teruggebracht naar de afdeling, waar u nog uitgebreide informatie
krijgt van de verpleegkundige over de nazorg. U krijgt ook de patiëntengids
“Uw perifeer ingebrachte centraalveneuze katheter leren kennen en
verzorgen”. Als u alleen voor het inbrengen van PICC-lijn bent opgenomen,
kunt u daarna het ziekenhuis verlaten.

Schadelijkheid

Waarschijnlijk hebt u weleens gehoord dat röntgenstralen schadelijk kunnen
zijn, daarom wordt het gebruik zoveel mogelijk beperkt. Als u (misschien)
zwanger bent of borstvoeding geeft, is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk
telefonisch aan ons doorgeeft. Afhankelijk van de reden voor dit onderzoek
wordt het dan aangepast of uitgesteld.

Tot slot

Deze folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie die u van
uw arts of verpleegkundige kreeg. Het gaat hier om algemene informatie. Het
kan zijn dat uw onderzoek iets anders verloopt.
Als u vragen hebt of verhinderd bent, kunt u op werkdagen van 8:00 tot 16:30
uur bellen met de afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde.
Telefoonnummer: 0515 - 48 85 20.
Meer algemene informatie vindt u in de folder “Uw rechten en plichten als
patiënt”.
Zie ook: www.mijnantonius.nl
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