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Indeling 

• De poortkatheter: 

 Wat, waar, wanneer en waarom 

 Problemen 

 Aandachtspunten 

 Aanprikken poort 

• De elastomeerpomp: 

 Wat  

 Werking pomp 

 Aan- en afschakelen elastomeerpomp 

 Aandachtspunten voor de patiënt 

 



De poortkatheter: wat? 

• Onderhuids implanteerbaar toedieningssysteem 
(titanium of in combinatie met polysolfon-silicone) 

• Ingeplant in grote vene (vena cephalica/vena 
jugularis externa/vena cava superior) 

 Chirurg (operatiekwartier) 

 Lokale verdoving (30 - 45 min) volw 

 Volledige verdoving kinderen 

 





De poortkatheter: waar? 

• Voorkeur: onder het sleutelbeen Re/Li  

• Andere: arm, lies, buik….(grote ader) 

 



Verschillende soorten 



Huberpuntnaald - Veiligheidsnaald 



De poortkatheter: waarom? 

• Afnemen van bloed, hemoculturen 

• Toedienen van: 

 Geneesmiddelen: AB, chemotherapie,… 

 Bloedtransfusie 

 Totale parenterale nutritie 

 Aderlating 



De poortkatheter: waarom? 

• Minder beschadiging bloedvatwand 

• Frequente bloedafnames mogelijk 

• Minder kans op tromboflebitis 

• Minder kans op extravasatie 

• Minder kans op infectie 

• Esthetisch 

• Comfortabel voor Pt/Vpk 

 



De poortkatheter: problemen 

• Perioperatief: pneumothorax, hematoom, infectie, 
hartritmestoornissen 

• Kantelen van de poort 

• Katheterbreuk, pinch-off syndroom 

• Katheterverstopping 

• Veneuze trombose – longembolie 

• Infectie 

• Extravasatie 

 



De poortkatheter: problemen 

• Onmogelijkheid tot aanprikken 

 Diepliggende poort, obese Pt 

 Gekantelde poort 

• Onmogelijkheid tot aspiratie 

 Pulserend spoelen met NaCl 0,9% 

 Hoesttest 

• Onmogelijkheid tot infusie 

 



De poortkatheter: problemen 

• Indien geen bloedreflux, geen pos. hoesttest: nieuwe 
naald 

• Indien geen bloedreflux,  pos. hoesttest: pt laten 
hoesten, houding veranderen, extra spoelen 

• Wanneer infuus niet of onvoldoende inloopt (na 
veelvuldig spoelen) arts verwittigen! 

• Op doktersadvies: urokinase (actosolv®) 

 

 

of  

 



Aandachtspunten aanprikken poort 

• Educatie patiënt 

 Gemakkelijke kledij, goede houding 

 Aseptisch werken/alcoholische ontsmetting 

 Fixatie verband, leiding infuus ev. bevestigen kledij 

 Observeer en luister naar de patiënt 

 Rilkoorts na aanprikken poort  

    (15min – enkele uren): bacteriële douche 

 Bij vermoeden kathetersepsis: nooit vooraf spoelen, 
eerste 10 ml als staal voor hemocultuur 

 



Aandachtspunten aanprikken poort 

• Bij aanwezigheid naald: om de 7 dagen vernieuwen 
 

• Poortsystemen moeten regelmatig gespoeld worden 
om verstopping te voorkomen 

• Steeds spoelen met 20 ml NaCl 0,9%, om de 3 
maanden indien poort niet wordt gebruikt 
 

• Verwijderen poort indien 6 à 12 mnd niet gebruikt 
 

• Weetje: ziekenfonds betaalt ingreep bijna volledig 
terug 

 



Theorie omzetten in praktijk 



Materiaal  verzamelen 



Handen wassen - ontsmetting 

Niet steriele 
handschoenen 



Inspectie aanprikplaats 



Ontsmetten aanprikplaats 

Hibitane alcohol 70% - 15 sec. 



Aanprikken 

Loodrecht tot op de bodem 

Tussen duim en wijsvinger  
en vleugeltjes omhoog 



Bloedreflux - doorspoelen  



Aspiratie bloed 

Volwassenen    10cc  

Kinderen          5cc 

Zuigelingen         3cc 



Eventuele  bloedafname 



Doorspoelen - onderhoud 

20 cc NaCL0,9% pulserend  Traag inspuiten en laatste 0,5cc 
onder positieve druk 



De elastomeerpomp: wat? 

• Draagbaar infuussysteem dat medicatie geleidelijk 
toedient aan de juiste snelheid. 

 

• Az Damiaan:  

             type folfusor® firma Baxter 

             type dosi-fuser® firma Hospithera 

 





Werking pomp 

• Pomp werkt continu 

• Positieve druk naar de patiënt  

• Inloopsnelheid afh. pomp ( 10% normale afwijking) 

• Regeling via flowrestrictor 

    (warmteregulator) 

• Pomp steriel en eenmalig gebruik 

• Pomp maakt geen geluid 

• Geen latex in de pomp 

 



• Indicaties: chemotherapie, kan ook voor AB, 

pijnbestrijding, medicatie voor chronisch hartfalen 

• Contra-indicaties: hulpbehoevende, geriatrische 

patiënten (verward, verzwakt,…) 

 



Aanschakelen pomp 

• Actieve patientenidentificatie 

• Kiemvrije (nitrile) handschoenen 

• Zet klem lopend infuus dicht 

• Zet klem poortkatheternaald dicht 

• Infuusleiding loskoppelen 

• Spoel de poort en controleer bloedreflux 

• Elastomeerpomp aanschakelen 

• Flowrestrictor bevestigen huid 

 



Aanschakelen pomp 

• Plaats de pomp in het daarvoor voorziene zakje  

     (met blauw luerbeschermdopje) 

 

• Zet de klem van de poort open  

en beveilig de klem 

 



Voorbereiding pomp 



Aanschakelen pomp 



Aanschakelen pomp 



Pomp in draagzakje-beschermhoes 



Afschakelen pomp 

• Kiemvrije (nitrile) handschoenen 

• Zet klem poortkatheternaald dicht 

• Schakel elastomeerpomp af en schroef het blauw 

gevleugeld luerbeschermdopje erop 

• Spoel poortkatheter 

 



• Verwijder de naald 

• Steriel zelfklevend verband t.h.v de 
poortkatheter 

• Elastomeerpomp in WIVA-vat  
of naaldcontainer 

 



Afschakelen pomp 



Afschakelen pomp 



Afschakelen pomp 



Afschakelen pomp 



• Controleer regelmatig ledigen van de pomp 

• Pomp steeds tussen heup-schouderhoogte dragen    
(tijdens slapen ev. nachtkast, onder hoofdkussen) 

• Pomp mag niet in contact komen met water 

• Warmteregulator nooit rechtstreeks aan de zon 
blootstellen (of andere warmtebron) 

• 5-Fluorouracil mag niet bij T° hoger dan 35°C en 
lager dan 10 °C 

 

Aandachtspunten voor de patiënt 



• Sportactiviteiten mogen uitgevoerd worden 

 

• Veilig een vliegreis nemen (attest nodig voor 
douane controle) 
 

 

Aandachtspunten voor de patiënt 




