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Implantatie PD katheter
In overleg met uw behandelend arts heeft u gekozen voor peritoneaal dialyse. Dit kan 
op twee manieren: CAPD (Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse) en APD 
(Automatische Peritoneaal Dialyse). Dit betekent dat er een speciale katheter 
geplaatst moet worden in uw buikholte. 
In deze folder vindt u informatie over de operatie, eventuele klachten na de operatie 
en wat u kunt verwachten na implantatie van de katheter.

De katheter implantatie

Voor de operatie
U krijgt 2 recepten ongeveer anderhalve week van te voren opgestuurd: Eén voor 
Bactroban neuszalf. Hiermee start u twee dagen voor de operatie. Deze zalf doodt de 
huidbacterie die bij veel mensen in de neus aanwezig is. Het is gebleken dat bij gebruik 
van deze zalf op de dagen rondom de operatie er minder ontstekingen van de huidpoort 
optreden. Deze zalf moet u in totaal 5 dagen gebruiken. 
Het andere recept is Movicolon. Dit medicijn voorkomt dat uw darmen te vol raken met 
ontlasting. Ook tijdens de PD behandeling zult u dit medicijn blijven gebruiken, zodat de 
PD katheter niet belemmerd wordt in de afvoer van de PD vloeistof door te volle 
darmen.
Een dag voor de operatie komt u bij de dialyseverpleegkundige. Hij/zij bepaalt samen 
met u de plaats van de katheter. Hierbij wordt rekening gehouden of u links- of 
rechtshandig bent en waar de tailleband van uw broek of rok zit. Als deze plaats is 
bepaald, zet de verpleegkundige hier een stip. 

De operatie
De chirurg brengt de katheter in de buikholte onder algehele narcose. U houdt een klein 
sneetje onder de navel over aan de operatie. Het uiteinde van de katheter moet in de 
laagste punt van de buikholte liggen. Dit wordt de holte van Douglas genoemd. De duur 
van de operatie is 30 tot 45 minuten. Daarna wordt u naar de uitslaapkamer gebracht.

Na de operatie
Na de operatie komt een dialyseverpleegkundige langs om het verband te controleren. De 
eerste weken na de implantatie van de katheter heeft de buik rust nodig. De katheter is 
met twee cuffs in de buik vastgezet en heeft tijd nodig om vast te groeien. De 
onderhuidse tunnel en de katheterpoort zijn vaak gevoelig, de huid moet als het ware 
wennen aan de katheter. Het is van belang dat de katheter in dezelfde positie en steriel 
afgeplakt blijft. Daarom gebeurt de verzorging van de huidpoort de eerste 4 weken door 
een dialyseverpleegkundige. Deze verzorging bestaat uit het 1x per week steriel 
verwisselen van gazen en/of pleisters. U mag gedurende 4 weken niet douchen, omdat dit 
de kans op ontsteking verhoogt. 
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Klachten die u na de operatie kunt krijgen

Schouderpijn
Tijdens de operatie wordt uw buik gevuld met een hoeveelheid koolzuurgas (CO2). Dit is 
nodig om de chirurg ruimte te geven om goed in de buik te kunnen kijken en werken. 
Vaak blijft er wat gas in de buik achter, dit kan geen kwaad. Wel kan dit gas pijn in de 
schouders geven doordat het uw middenrif prikkelt. Wanneer u hier last van heeft, kunt 
u de verpleging vragen om pijnmedicatie. Normaal gesproken is het gas, en daarmede de 
pijn binnen enkele dagen verdwenen.

Opgeblazen gevoel
Een opgeblazen gevoel is gedeeltelijk een gevolg van het koolzuurgas dat in uw buik is 
achter gebleven. Daarnaast moeten uw darmen na de operatie weer op gang komen. Dit 
gaat vaak gepaard met een opgeblazen gevoel en winderigheid.

Prikkeling rond blaas en anus
Het einde van de katheter ligt onderin de buikholte welk is bekleed met buikvlies. In dit 
buikvlies lopen bloedvaten en zenuwen. Wanneer de katheter het buikvlies raakt 
veroorzaakt dit prikkeling. Dit straalt vaak uit naar blaas en of anus en wordt over het 
algemeen als vervelend ervaren. Als u hiervan veel klachten ervaart kunt u in overleg 
met de dialyseverpleegkundige paracetamol gebruiken. De prikkeling neemt in de loop 
van de tijd af.

Het ontslag
Bij ontslag krijgt u een aantal afspraken mee voor de wekelijkse verbandwissel van de 
huidpoort en de datum waarop u start met de PD training. De periode tussen 
katheterimplantatie en PD training is meestal 14 dagen. 
In deze periode is het belangrijk dat de ingebrachte katheter goed vastgroeit in de 
buikwand. Uw buik heeft daarom rust nodig. Dat wil zeggen dat u zo veel mogelijk moet 
vermijden dat er druk op de buikwand komt te staan:
• Til geen zware voorwerpen.
• Doe geen buikspieroefeningen. 
• Ondersteun uw buik wanneer u moet niezen of hoesten.
• Draag geen knellende kleding.

Wanneer contact opnemen?
Bij de volgende klachten moet u contact opnemen:
• koorts (vanaf 37,5 °C)
• flink nabloeden
• obstipatie
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Bereikbaarheid
Het Dialyse Centrum Apeldoorn bevindt zich op de 7e verdieping, route 118. De afdeling 
is telefonisch te bereiken op nummer: 055 - 5818810. Bij voorkeur beantwoorden wij 
uw vragen tijdens kantooruren, voor urgente zaken zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op 
dit telefoonnummer.


