
	 	

Verzorging	van	de	
Broviac-catheter	in	
de	thuissituatie	

Deze folder informeert u over de verzorging van de Broviac-

catheter in de thuissituatie. 

Uw kind mag naar huis na de ziekenhuisopname, maar dient 

de Broviac-catheter te houden tot de gehele intraveneuze 

behandeling is afgerond. Aangezien een Broviac-catheter 

weken, maanden en soms zelfs jaren kan blijven zitten, is het 

belangrijk dat u goed geïnformeerd bent. Het is van belang u 

te realiseren dat de informatie in deze folder slechts een 

algemene richtlijn is. U krijgt van uw arts en uw verpleegkundige

richtlijnen die op de situatie van uw kind van toepassing zijn.
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In deze folder wordt uitgelegd welke verzorging u als ouder, thuis aan de 

Broviac-catheter moet verlenen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan 

hoe u problemen bij de catheter kunt herkennen en wat u kunt doen om 

problemen te verhelpen. 

Een Broviac-catheter wordt in de dagelijkse praktijk meestal een lijn of 

een centrale lijn genoemd.

In deze folder zullen wij daarom het woord “lijn” hanteren, ook als het 

gaat om een dubbellumen lijn.

Wat is een Broviac-catheter 

Een Broviac-catheter is een lang hol buisje met één of twee uiteinden 

gemaakt van siliconen en is latex-vrij. 

Het wordt een centraal veneuze catheter genoemd, omdat de catheter in 

de grote holle ader ligt die rechtstreeks naar het hart leidt. De catheter 

wordt onder narcose door een kinderchirurg bij uw kind ingebracht onder 

de huid van de borst. Vlak onder de huid ligt een “cuff” die ingroeit, 

waardoor de lijn er niet zomaar uitvalt.

Op de plaats waar de catheter het lichaam uitkomt, wordt de catheter 

door middel van een hechting op de huid vastgezet. Deze beide 

methoden voorkomen dat de catheter losraakt en dat bacteriën het 

lichaam van uw kind kunnen binnendringen. 

Het witte plastic klemmetje aan het slangetje wordt gebruikt als extra 

manier om de lijn te sluiten wanneer deze niet gebruikt wordt.  

Aan het uiteinde van de catheter worden schroefvormige aanzetstukjes, 

bionecteurs, geplaatst. Hierop wordt tijdens de behandeling een 

infuuslijn of een injectiespuit geschroefd. 

 

Inbrengplaats van Broviac-catheter          Dubbel lumen Broviac-catheter
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Waarom een Broviac-catheter

Een Broviac-catheter biedt een veilige en gemakkelijke toegang tot het 

bloedvatenstelsel om voor langere tijd vocht, chemotherapie, antibiotica, 

bloedproducten, parenterale voeding of andere medicatie toe te kunnen 

dienen. Ook kan er bloed voor onderzoek worden afgenomen via deze 

catheter. De catheter voorkomt dat uw kind regelmatig met een naald in 

de aderen wordt geprikt. 

Nadelen van een Broviac-catheter 

Een Broviac-catheter kan de bewegingsvrijheid van uw kind hinderen. 

Er wordt bijvoorbeeld afgeraden om uw kind met een Broviac te laten 

zwemmen. Hiernaast is er minimaal één keer per week verzorging van de 

catheter noodzakelijk door een verpleegkundige die hiervoor bevoegd is. 

Ook bestaat er altijd een kans dat de catheter zal gaan ontsteken en u 

hiervoor naar het ziekenhuis moet. 

Waarom Broviac verzorging een verpleegtechnische vaardigheid is

De Broviac-catheter zit in een ader die dicht bij het hart loopt waardoor 

de kans op een infectie in de bloedbaan aanwezig is als de verzorging 

niet steriel uitgevoerd wordt.

De verzorging van de Broviac-catheter is om deze reden een voorbehouden 

handeling. Dit betekent dat deze handeling is voorbehouden aan een 

arts en alleen uitgevoerd mag worden door een verpleegkundige die 

goed geleerd heeft de handeling uit te voeren. Deze verpleegkundige is 

getraind en heeft van de arts toestemming om de verzorging volgens een 

protocol te verlenen. Zij weet precies waar op gelet moet worden en wat 

er moet gebeuren bij eventuele problemen. 

Wie verleent welke zorg in de thuissituatie

Als u met uw kind thuis bent, voert een verpleegkundige van uw 

thuiszorgorganisatie de volgende voorbehouden handelingen uit;

• Het doorspoelen met NaCl 0,9% en hepariniseren van de lijn

• De bionecteur verwisselen

• De Tegadermpleister 1x per week verwisselen 

• Extra observatie/verzorging verrichten bij een vieze/natte insteekopening
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Handelingen die u wel zelf mag uitvoeren na toestemming van uw arts 

en/of uw thuiszorgorganisatie zijn;

•   De Tegadermpleister vervangen wanneer deze heeft losgelaten en de 

insteekopening van de catheter er rustig en droog uit ziet.  

Was eerst u handen en trek dan onsteriele handschoenen aan om de 

kans op een infectie te verkleinen.  

Maak een “krul” van de centrale lijn om trekkracht te verminderen en 

plak de pleister er niet te strak overheen zodat de huid eronder kan 

meebewegen. Teugel de lijn nog extra met een zijden pleister op de 

Tegadermpleister.

                                    

Broviac in een “krul” vastgeplakt en ondersteund met een “teugeltje” 

•  Het gaasje om het klemmetje en de bionecteur vervangen als deze vies 

of nat is geworden. Vouw een steriel gaasje om het klemmetje en de 

bionecteur en plak rondom de uiteinden een stukje pleister zodat het 

gaasje afgesloten is. Bij 2 uiteinden mogen deze samen in 1 gaasje 

worden verpakt.

•  Schoonmaken van de buitenkant van de lijn en bionecteur als deze vies 

zijn geworden. 

Schenk wat alcohol 70% over een gaasje en wrijf hiermee voorzichtig 

de viezigheid weg (richting: van de insteekopening af). Let erop dat 

u hierbij niet te veel kracht zet, omdat u de bionecteur dan los kunt 

schroeven. 

Pak het klemmetje en de bionecteur weer in een nieuw gaasje in  

(zie hierboven). 
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Wat gebeurt er als uw kind de Broviac-catheter niet meer nodig 

heeft

De Broviac wordt aan het eind van de behandeling van uw kind in het 

ziekenhuis verwijderd door een arts. Dit is een kleine ingreep. In overleg 

wordt dit eventueel onder narcose of met een plaatselijke verdoving 

uitgevoerd. Het is belangrijk dat een chirurg deze handeling uitvoert, 

omdat deze weet hoe er gehandeld moet worden bij een eventuele 

complicatie. 

Algemene opmerkingen

Controleer de Broviac-catheter regelmatig onder de kleding

Zorg dat uw kind geen strakke kleding over de Broviac-catheter draagt 

om irritatie van de huid te voorkomen. Trek uw kind een onderhemdje 

aan zodat uw kind er zelf niet zo maar met de handen bij kan komen.

Uw kind mag gewoon spelen 

Let er wel op dat de Broviac-catheter goed is afgeklemd en ingepakt. 

Uw kind mag sporten

Let er wel op dat de catheter goed is afgeklemd en ingepakt. Controleer 

na het sporten de Broviac-catheter.

Mag uw kind in bad, douchen of zwemmen?

Uw kind mag de eerste dag na plaatsing van de Broviac-catheter niet 

douchen. Na deze tijd is douchen met een afgekoppelde katheter 

toegestaan als de uitgangplaats van de catheter goed is afgeplakt. 

Uw kind mag na deze tijd ook in bad, maar de catheter mag hierbij niet 

onder water komen. Het badwater mag reiken tot navelhoogte en de 

catheter moet naar boven worden vastgeplakt.

Het wordt afgeraden om uw kind te laten zwemmen, overleg met uw arts 

of dit wel zou kunnen.

Wat moet ik doen als ik geen materiaal meer heb?

Neem contact op met uw apotheek. Zo nodig moet er vanuit het 

ziekenhuis een nieuw recept verstuurd worden. Houd uw voorraad goed 

in de gaten zodat u nooit zonder materiaal zit. Uw thuiszorgorganisatie 

kan u hier eventueel ook bij helpen. 
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Veel voorkomende vragen

Hoe weet ik of alles in orde is? 

•  Als u niets ongewoons ziet (niet rood/dik of vies ruikt) bij de 

insteekopening, kunt u er zeker van zijn dat er geen problemen zijn.

•  De eerste paar dagen kan er wat bloed lekken uit de insteekplaats 

waardoor de Tegadermpleister wat vaker verschoond zal moeten 

worden. 

•  Bij sommige patiënten is de insteekopening tot ongeveer 48 uur na 

het plaatsen van de Broviac-catheter wat rood en pijnlijk. Dit kan een 

normaal onderdeel van het helingsproces zijn. Als de pijn toeneemt is 

dit niet normaal. Neem dan contact op met uw thuiszorgorganisatie,  

de polikliniek of de afdeling waar u bekend bent.

•  Vochtverlies rond de insteekopening van de Broviac-catheter is niet 

juist. Neem in dit geval contact op met uw thuiszorgorganisatie, de 

polikliniek of de afdeling waar u bekend bent.

Hoe weet ik of er iets verkeerd is?

•  Verhoging (tot 38°C) en een algemeen ziektegevoel dat langer dan  

24 uur aanhoudt, kunnen wijzen op een beginnende infectie.

•  Bij koorts boven de 38,5°C moet u direct contact opnemen met het 

ziekenhuis. Tijdens kantooruren via de polikliniek, buiten kantooruren 

met de verpleegafdeling waar u bekend bent of via de dienstdoende 

kinderarts.

•  Als uw kind zonder bekende redenen minder actief wordt en dit langer 

dan normaal duurt, kan dit wijzen op een beginnend probleem. Ook als 

er geen koorts is.

Bij twijfel moet u contact opnemen met het ziekenhuis. 

Tijdens kantooruren via de polikliniek, buiten kantooruren met de 

verpleegafdeling waar u bekend bent of via de dienstdoende kinderarts.
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Mogelijke problemen 

De huid rondom de insteekopening doet pijn of is rood en/of gezwollen

Neem direct contact op met uw thuiszorgorganisatie, de polikliniek of de 

afdeling waar u bekend bent. Het is van belang dat er een gespecialiseerd 

verpleegkundige naar de insteekopening kijkt.

Lekken van vocht uit de Broviac-catheter

Klem de Broviac-catheter onmiddellijk af met het klemmetje tussen de 

lekplaats en de insteekopening. Neem direct contact op met uw 

thuiszorgorganisatie, de polikliniek of de afdeling waar u bekend bent. 

De catheter moet hersteld worden.

Kortademigheid of pijn op de borst

Dit is een probleem dat door lucht of een bloedklonter in de catheter kan 

worden veroorzaakt en een spoedgeval. Neem direct contact op met uw 

thuiszorgorganisatie, de polikliniek of de afdeling waar u bekend bent. 

Klem de catheter af als u denkt dat deze beschadigd is.

De Broviac-catheter kan niet worden doorgespoeld

De Broviac kan verstopt raken door een achtergebleven bloedpropje. 

De verpleegkundige zal voorzichtig de catheter proberen door te spoelen 

met heparine. Mocht dit niet lukken, dan moet er een arts naar de 

catheter kijken.  

De Broviac-catheter is (deels) uit de insteekopening gevallen

Plak het infuus stevig vast en neem direct contact op met het ziekenhuis. 

Tijdens kantooruren via de polikliniek, buiten kantooruren met de 

verpleegafdeling waar u bekend bent of via de dienstdoende kinderarts. 

De catheter zal moeten worden hersteld door een arts. Plak de 

insteekopening af met een Tegadermpleister om verder uitvallen van de 

lijn te voorkomen. 

Schuif de lijn nooit zelf terug in de insteekopening!

Bij onzekerheden kunt u altijd contact opnemen met uw thuiszorgorganisatie 

en/of de kinderafdeling waar u bekend bent (zie onderstaande 

telefoonnummers). 



8

3
0
2
0
1
2 VU medisch centrum© 

april 2012
www.VUmc.nl

Vragen

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met uw thuiszorg-

organisatie, de polikliniek of met de afdeling waar u bekend bent. 

Kinderafdeling 9B (24 uur per dag)  (020) 444 2290

Kinderafdeling 9C (24 uur per dag)  (020) 444 2190

Polikliniek (maandag t/m vrijdag van 08.00 – 15.30 uur  (020) 444 1130


