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Met de hemodialyse worden afvalstoffen en overtollig vocht verwijderd uit het bloed met 
behulp van een kunstnier. Om voldoende bloed naar de kunstnier te leiden is een 
toegang tot de bloedbaan nodig. Dit kan een katheter in een groot bloedvat zijn of een 
zogenaamde shunt.  
Het gebruik van een dialyse katheter is meestal tijdelijk, totdat overige dialysevormen 
besproken zijn met uw nefroloog. Soms zal de hemodialyse blijvend via de ingebrachte 
katheter plaatsvinden wanneer overige dialysevormen niet mogelijk zijn. 

Ter bescherming van de katheter en om infecties te voorkomen, zijn er een aantal 
strikte regels opgesteld: 

• De huidpoort, daar waar de katheter in de huid verdwijnt, mag nooit nat worden of 
vervuild raken. De huidpoort is daarom afgedekt met een steriele pleister. Deze 
wordt iedere dialyse vervangen door de dialyse verpleegkundige.

• Douchen mag, als katheter insteekopening er goed uitziet, vlak voor de dialyse tot 
maximaal 2 uur voor aanvang van de dialyse, dit mag alleen in overleg met de 
verpleegkundige. 

• Bij hals katheters mag u nooit zwemmen of in bad liggen.
• Bij lies katheters: nooit douchen, nooit zwemmen, nooit in bad liggen. 

Wanneer onderstaande zich voor doet: 
• Lichte bloedlekkage kan voorkomen, dit gebeurt meestal vlak na het inbrengen, 

maar ook later door hoesten of evt. frictie aan de katheter. Druk af met een pakje 
gazen van buiten af zodat de nabloeding stelpt. Nooit de pleister verwijderen, 
bijplakken met gaas of pleister mag wel. Bij twijfel contact opnemen met de 
dialyse afdeling.

• Koorts of onbegrepen grieperigheid: altijd contact opnemen met de dialyse 
afdeling.  

Bereikbaarheid dialyse afdeling: 
Doordeweeks tussen 7.30 uur en 20.30 uur meldt op de dialyse afdeling.
In het weekend tussen 8.30 uur en 15.30 uur telefoonnummer: 075 650 1751
Buiten de bovenstaande tijden belt u met het algemene nummer van het Zaans Medisch 
Centrum:  075 650 29 11, zij verbinden u dan door met de dienstdoende 
dialyseverpleegkundige. 
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