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Peritoneaal dialyse katheter 

 
Binnenkort wordt u opgeroepen voor het plaatsen van een peritoneaal dialyse 
katheter, afgekort ook wel PD-katheter genoemd.  
Voor het plaatsen van een PD-katheter wordt u opgenomen op een verpleegafdeling 
van het ziekenhuis. Het inbrengen van de katheter vindt plaats op de operatiekamer.  
Uitgebreidere informatie rondom de opname krijgt u van de afdeling opnameplanning 
en anesthesie. 
In deze folder vindt u informatie over wat u te wachten staat voor, tijdens en na de 
operatie. 
 
Voorbereiding 
De dag voor de operatie moet u ’s middags 
de Microlax gebruiken, die u van de 
dialyseverpleegkundige heeft gekregen. Dit is 
nodig, omdat voor de operatie de darmen 
goed schoon moeten zijn. 
De dialyseverpleegkundige geeft u uitleg hoe 
u de Microlax moet gebruiken. 
 
De opname 
U wordt de ochtend van de operatie 
opgenomen op de verpleegafdeling. U krijgt 
eerst een intakegesprek met de 
afdelingsverpleegkundige.  
De PD verpleegkundige tekent samen met u 
de plek af waar de katheter bij voorkeur 
ingebracht zal worden. Dit is nodig om zo 
weinig mogelijk ongemak van kleding te 
ondervinden. Daarom is het belangrijk om 
kleding mee te nemen, die u veel draagt. 
Ook geeft zij informatie over de operatie en 
de periode erna. 
 
De operatie 
De toegang tot de buikholte wordt verkregen 
via de PD-katheter. Deze katheter wordt door 
de chirurg, onder algehele narcose, door de 
buikwand in de buikholte gebracht.  
De katheter wordt aan de binnenkant van de 
buikwand vastgehecht met behulp van een 
‘cuff’, een soort siliconenwatje. 
 
U krijgt enkele sneetjes in de buik, met 
hechtingen.  

Enkele centimeters boven deze snee komt de 
katheter naar buiten, door de zogenaamde 
‘huidpoort’.  
 
Nazorg 
Na de operatie wordt er gelet op lekkage van 
de buikwond en de huidpoort. 
De dialyseverpleegkundige komt bij u langs 
om verdere afspraken te maken, onder 
andere over de verbandwissel en de start van 
de PD-training. 
De dag na de operatie mag u naar huis. U 
wordt geadviseerd om rustig aan te doen. 
 
Verzorging van de buikwond/PD-
katheter 
De eerste dagen na de operatie zal de buik 
gevoelig blijven. U kunt tijdens de opname bij 
de specialist om pijnstillers vragen.  
De katheter en de wondjes zijn volledig 
afgeplakt als u naar huis gaat. Dit is om 
ontsteking te voorkomen. 
U krijgt een afspraak mee voor verbandwissel 
na 3 dagen. Tot die tijd mag u deze niet zelf 
vervangen. Als de pleister loslaat, deze is 
doorgelekt, of u krijgt koorts dan moet u 
contact opnemen met de dialyseafdeling.  
De eerste weken mag u niet douchen, omdat 
de huidpoort nog moet genezen. Tijdens de 
PD-training wordt bekeken wanneer u met 
douchen mag starten. 
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Tillen 
Tot aan de PD-training mag u niet tillen. De 
operatiewond heeft voldoende rust nodig om 
te genezen.  
Ook na de eerste periode moet u altijd 
rekening blijven houden met uw PD-katheter. 
Til niet te zwaar!  
 
Ontlasting 
Het is erg belangrijk om dagelijks ontlasting 
te hebben. U krijgt daarom bij uw ontslag uit 
het ziekenhuis een recept mee voor een 
laxeermiddel. Wanneer zich thuis problemen 
voordoen met de ontlasting, kunt u het recept 
inleveren bij uw apotheek en direct starten 
met het laxeermiddel. 
 
Bij problemen 
Mocht u na het lezen van deze folder nog 
vragen hebben, neemt u dan contact op met 
de dialyseafdeling. 
Maandag tot en met zaterdag van 7.30 tot 
20.45 uur op telefoonnummer:  
088 708 43 50. 
 
Buiten deze tijden kunt u in dringende 
situaties contact opnemen met de receptie 
van het ziekenhuis, telefoonnummer:  
088 708 78 78.  
U wordt dan doorverbonden met een 
verpleegkundige of een specialist van de 
dialyseafdeling. 
 
Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 
persoonlijke gegevens checken, of 
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer 
informatie op: zgt.nl/mijnzgt. 

www.zgt.nl/mijnzgt

