
Veilige zorg van centraal veneuze katheter (CVK) 
voor mensen met thuis TPV en/of vocht
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Geef aan dat de centraal veneuze 

katheter (CVK) uw levenslijn is

Volg instructies en protocollen voor 

een veilige zorg van uw centraal 

veneuze katheter (CVK) goed op

Meld het meteen aan uw zorgver-

lener als u koorts krijgt

Attendeer uw zorgverlener erop 

dat handhygiëne bij gebruik van 

de centraal veneuze katheter (CVK) 

van levensbelang is

Sta er op dat uw centraal veneuze 

katheter (CVK) alleen gebruikt 

wordt voor TPV of vocht 

Aarzel niet om uw zorgverlener 

aan te spreken



Informeer uw zorgverlener dat u TPV 

en/of vocht via de centraal veneuze 

katheter (CVK) toegediend krijgt en 

leg uit waarom dat is. Bijvoorbeeld omdat u 

niet voldoende voeding opneemt door ernstig 

darmfalen. Bij onjuist en/of niet hygiënisch 

handelen komt de voeding/vochtvoorziening 

ernstig in gevaar.

Handel steriel bij het wisselen van 

de bionecteur. Spuit de CVK na 

afkoppelen door met zoutoplossing 

(NaCl 0,9%) en sluit de CVK vervolgens 

(bij voorkeur) af met Taurosept®. Inspecteer 

dagelijks de insteekopening en het gebied 

rondom de CVK. Merkt u iets ongewoons 

aan uw CVK, bijvoorbeeld lekkage, neem 

dan contact op met uw darmfalencentrum. 

Bij koorts (38,5 graden of hoger) of 

koude rilling kan de CVK geïnfecteerd 

zijn. Er moeten bloedkweken 

gemaakt worden uit de CVK en ook uit de arm. 

Start direct met antibiotica, dit kan in overleg 

met uw eigen darmfalencentrum. 

De CVK hoeft NIET verwijderd te worden als 

deze goed met antibiotica behandeld kan 

worden. 

Uw zorgverleners zijn op de hoogte 

van de hygiënevoorschriften. 

Hierdoor verkleint de kans op 

besmetting met bacteriën.  

Als u merkt dat iemand:

-  geen juiste handhygiëne toepast (handen 

wassen, afdrogen met papieren handdoek, 

30 seconden inwrijven met handalcohol);

- sieraden draagt;

- geen juiste wondzorg uitvoert/doet;

…. spreek diegene daar dan op aan.

Uw CVK is alleen bedoeld voor 

TPV- en vochttoediening en niet voor 

bloedafname. Bij onjuist gebruik is er 

een verhoogd risico op infectie. Dit geldt ook 

voor bloed terugtrekken voor de start van TPV. 

Alleen voor het maken van een bloedkweek 

is terugtrekken van bloed uit de CVK nodig. 

Toevoegen van kranenblokken vergroot de 

kans op infectiegevaar, gebruik liever een 

Y-stuk. Spreek uw zorgverlener erop aan als 

er dingen mis dreigen te gaan.

Geef aan als iets niet duidelijk is of 

als u vragen heeft. Meld het als er 

iets gebeurt wat niet de bedoeling is. 

Bij u is een goede hygiëne van levensbelang. 

Geef het aan als uw zorgverleners niet 

hygiënisch werken of iets niet volgens uw 

eigen handelwijze gaat. Dit is in uw belang. 

Met deze patiëntveiligheidskaart weten mensen met TPV nog beter hoe zij kunnen zorgen voor een veilige verzorging van hun intraveneuze 

katheter en kunnen zij hun zorgverlener hier op aanspreken. Deze patiëntveiligheidskaart is opgesteld in samenwerking met de Crohn en 

Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN), Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam en Radboudumc in Nijmegen.
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