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Definitie Centraal Veneuze Catheter

Intra veneuze catheter met de tip in de Vena Cava 
Superior op de overgang naar het rechter atrium of 
boven het diafragma in de vena cava inferior

Een PICC is dus een CVC



Meest voorkomende complicaties

• Lekkage ter hoogte van het insteekpunt

• Malfunctie(infusie- en bloedaspiratieproblemen)

• Lokale irritatie ter hoogte van het insteekpunt

• Katheter gerelateerde bloedbaaninfectie

• Katheter gerelateerde trombose

• Flebitis

• Migreren van de lijn



Diffuse intravasale stolling

• Wat is het ook al weer?

Diffuse intravasale stolling is een syndroom dat 
wordt gekenmerkt door een systemische activatie 
van de bloedstolling, met als gevolg de vorming 
van intravasculaire stolsels en verminderde 
orgaanperfusie. Tegelijkertijd kan de consumptie 
van bloedplaatjes en stollingsfactoren leiden tot 
ernstige bloedingen.



• Een oorzaak die DIS veroorzaakt is een sepsis, bv een lijn 
sepsis bij een PICC

• Hoewel in feite alle micro-organismen aanleiding kunnen 
geven tot diffuse intravasale stolling, komen bacteriële 
infecties hierbij het vaakst voor

• De uitlokkende factoren van de diffuse stollingsactivatie bij 
patiënten met infecties zijn meestal 
membraanbestanddelen van het micro-organisme, zoals 
lipopolysachariden (endotoxine) of bacteriële exotoxinen, 
die een gegeneraliseerde ontstekingsreactie kunnen 
veroorzaken met activatie van het systemische 
cytokinenetwerk.



Infecties

• CLABSI: Central Line-Associated BloodStream
Infection

• 1 op de 4 patiënten die te maken krijgen met een 
infectie bij een CVK komt te overlijden.

• Het kost het ziekenhuis enorm veel extra geld

• De patiënt krijgt te maken met een verlengde 
ziekenhuis opname



Infecties

Definitie:

Lijnsepsis wordt gedefinieerd als de aanwezigheid van: 

• Klinische verschijnselen in de bloedbaan (koorts (>38°C), 
koude rilling of hypotensie)

• Een positieve perifere bloedkweek uit een venapunctie

• Een positieve kweek van een kathetersegment

• Afwezigheid van een infectiebron elders in het lichaam





• In Amerika hebben ze op dit moment te 
maken met een aantal Multidrug 
Resistente Organismen, die veel 
(lijn)infecties veroorzaken.

• MRSA

• CDI

• CRE

• C auris



MRSA:

Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) staat 
bekend als de 'ziekenhuisbacterie' omdat hij, vooral in 
ziekenhuizen, epidemieën veroorzaakt. De bacterie is 
ongevoelig (resistent) voor behandeling met meticilline en 
veel andere antibiotica. 



CRE
Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae

• Gelukkig komt dit in Nederland nog niet zo vaak voor

• Het gaat om de bacterie die resistent is voor 
carbapenemantibiotica, en die het enzym carbapenemase
gaat produceren. Het enzym breekt het antibiotica af, 
waardoor het niet meer werkt. 

• De meest gevonden CRE is Klebsiella Pneumonia



C. Auris

candida auris

• Candida auris is een zeldzame vorm van een Candida 
schimmelinfectie 

• Vooral patienten met een zwak immuunsysteem 

• De schimmel veroorzaakt een schimmel in huid, oren of bloedbaan

• Voor het eerst ontdekt in Japan in 2009

• In sept 2017 in Nederland bestempeld als een opkomende ziekte



Candida Auris

In Engeland waren thermometers de oorzaak van 
een grote uitbraak op de IC

Invasieve infecties met Candida schimmels zijn 
potentieel dodelijk



• In september 2017 kwam de ziekte voor in deze 
landen

Canada, Colombia, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk

India, Israël, Japan, Kenia, Koeweit, Noorwegen

Pakistan, Spanje, Venezuela, Verenigde Staten, Zuid 
Afrika, Zuid Korea

Komt voor bij alle leeftijden





CDI



CDI
Clostridium difficiel infection

• Ontdekt in 1935

• Mortaliteit 3-8%

• De overdracht van C. difficile is feco-oraal.

• In zorginstellingen kunnen sporen overgedragen worden (1) via 
hand-hand contact, via de handen van personeel, en (2) via 
gebruiksvoorwerpen of meubilair (Wilson 1993; Dubberke 2007).

• Onderzoek in Amerika 



Wat kun je doen als verpleegkundige?

Hoe kun je het nu voorkomen?

• Weet wat je doet!!!

• Werk op aseptische wijze tijdens plaatsing

• Kies de meest geschikte locatie

• Beperk het aantal lumina

• Dek de insteekopening op een correcte wijze af



Wat kun je doen als verpleegkundige?

Zorg voor goede CVC lock

Volume minimaal 2 keer het volume van het lumen

Het gebruik van een desinfectiedop blijkt de microbiële 
besmetting te verminderen en het aantal bloedbaaninfecties 
van centrale lijnverbindingen te verminderen



Wat kun je doen als verpleegkundige?

• Dagelijkse controle insteekopening ( 
ingangspoorten voor infectie)

• Controle op juistheid indicatie ( kijk steeds of het 
nog nodig is om de cath aan te houden)

• Gebruik van de juiste materialen

• Patiënt goed instrueren

• Multidisciplinaire aanpak 
noodzakelijk

• HYGIENE !!!












