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Perifeer Ingebrachte Centraal veneuze 
Katheter (PICC-lijn) 
 

In deze folder geeft Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over een PICC-lijn. Wij adviseren 

u deze informatie goed te lezen. Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend arts aan u 

verteld. 

 
Wat is een PICC-lijn 
PICC staat voor Perifeer Ingebrachte Centraal veneuze 
Katheter. Dit betekent dat een lange infuuslijn wordt 
ingebracht in de arm richting een groter bloedvat in uw 
borstkast. 
 
Waarom een PICC-lijn 
Als u een langdurige infuusbehandeling nodig heeft 
en/of het inbrengen van een infuus moeizaam verloopt, 
kan er gekozen worden voor het plaatsen van een 
PICC-lijn. Via de PICC-lijn kan bloed worden 
afgenomen, en infusie en medicatie worden toegediend 
zonder dat dit pijnlijk is. 
 
U kunt een PICC-lijn  krijgen voor: 

• langdurige toediening van antibiotica 
• toediening van chemotherapie en/of 

immunotherapie 
• regelmatige bloedafnames 
• toediening van contrastvloeistof onder hoge 

druk voor CT-scan 
• toediening van bloedproducten 
• toediening van totale parenterale voeding 

 
Voorbereiding 
Er wordt een afspraak gepland voor het plaatsen van 
de PICC-lijn met de afdeling Radiologie. Voor het 
onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. 
 
Het is prettig om een loszittend shirt te dragen zodat de 
arm goed bloot kan liggen, indien nodig krijgt u een OK 
jasje van de verpleegkundige. 
 
Hoe wordt een PICC-lijn ingebracht 
De PICC-lijn wordt ingebracht op de interventiekamer 
van de afdeling Radiologie, de interventie radioloog 
brengt de lijn bij u in. De radioloog zoekt met een echo 
apparaat naar een geschikt bloedvat in de arm net 
boven de elleboogplooi. Op deze plaats wordt de huid 
verdoofd. Er wordt vervolgens een naald in het bloedvat 
geprikt en via deze naald wordt een draadje 
opgeschoven onder röntgendoorlichting. De infuuslijn 
wordt op maat gemaakt en vervolgens over het draadje 
heen geschoven naar de juiste plek. Er wordt altijd 
gecontroleerd of de infuuslijn op de juiste plaats zit. 
 

Na het inbrengen wordt de infuuslijn op uw huid vast 
gemaakt met een speciale pleister (Statlock) en daar 
overheen wordt een plastic folie (Opsite) geplakt.  
 
Na de plaatsing wordt de lijn gedurende vier uur 
geobserveerd op tekenen van zwelling en bloeding in 
het ziekenhuis. 
 
Verzorgen van een PICC-lijn 
De verzorging van de PICC-lijn vindt meestal in het 
ziekenhuis plaats. Als u geen afspraken in het 
ziekenhuis heeft, wordt de PICC-lijn thuis verzorgd door 
een thuiszorgorganisatie welke door het ziekenhuis 
wordt ingeschakeld.  
 
De PICC-lijn moet één keer per week worden verzorgd 
en doorgespoeld. De speciale pleister, folie en de 
dopjes worden dan ook vervangen. 
 
Aandachtspunten 
U mag douchen met de PICC-lijn, de pleister laat u 
zitten. Eventueel kunt u met een stuk huishoudfolie de 
lijn inpakken voor het douchen om de lijn zo droog 
mogelijk te houden. Na het douchen verwijdert u de 
huishoudfolie en dept u de lijn droog. U mag niet in bad 
of zwemmen met de PICC-lijn.  
 
Uw bloeddruk mag niet gemeten worden aan de arm 
waar de lijn zich bevindt. Ook mag er geen bloed uit 
deze arm worden afgenomen. Indien er wel bloed moet 
worden afgenomen zal dat worden afgenomen uit de 
PICC-lijn.  
 
Indien de PICC-lijn klemmetjes bevat moeten deze ten 
alle tijden open blijven en mogen alleen tijdens de 
vervanging van de dopjes voor korte tijd worden 
gesloten. 
 
Als u klachten heeft 
U moet de oncologieverpleegkundige bellen bij de 
volgende klachten: 

• Bij tekenen van infectie rondom de 

insteekopening: u merkt dit aan roodheid, 

zwelling, warmte, pijn, of ontstaan van 

pusvorming. 

• Wanneer de temperatuur  38,5 of hoger is. 
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• Wanneer u kortademigheid en/of pijn in de 
longen ervaart. 

• Wanneer uw arm/schouder gezwollen is. 

• Wanneer de katheter beschadigd is. 
• Wanneer de afsluitdopjes los zijn geraakt. 

 
Tot slot 
Inzien medische gegevens 
Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw medisch dossier 
inzien. U kunt ook inloggen via onze website 
www.spijkenissemc.nl. 
 
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 www.dezorgnota.nl. 
 
Bereikbaarheid  
Bij vragen kunt u tijdens kantoortijden telefonisch 
contact opnemen met de oncologieverpleegkundige via 
0181-658967.  
 
Buiten kantoortijden staat het toestel doorgeschakeld.  
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