
 

 

 

Wat is een poortkatheter, poortje, Port-a-
cath®? 

Een poortkatheter is een toegangsweg tot de 
bloedbaan. Het is een katheter met reservoir die 
ingeplant wordt in een grote ader onder het 
sleutelbeen en bestaat uit twee delen:  

⋅ Een siliconen polyurethaan katheter, die in 
een grote ader wordt gebracht. 

⋅ Een injectiepoort (reservoir) met een zelf 
dichtend, siliconen membraan (die juist 
onder de huid wordt ingebracht en die 
gemakkelijk voelbaar is). 

Via deze weg kunnen volgende producten worden 
toegediend: 

⋅ geneesmiddelen zoals chemotherapie 
⋅ infuusvloeistoffen 
⋅ bloedproducten 
⋅ parenterale voeding 

Er kan eveneens een bloedstaal worden 
afgenomen. Voor deze ingreep kom je naar het 
dagziekenhuis, d.w.z dat je nog dezelfde dag naar 
huis mag. 

Bij wie wordt er een poortkatheter 
geplaatst? 

Bij patiënten die: 
⋅ vaak moeten worden aangeprikt en/of waar 

het prikken moeilijk of bijna onmogelijk is 
⋅ medicatie krijgen die irritatie van de aders 

(flebitis) of blaarvorming van de huid kan 
veroorzaken bij lekkage 

⋅ thuis chemotherapie moeten krijgen via 
infusor 

 

 

Welke voorbereiding moet er thuis 
gebeuren? 

Je moet nuchter zijn voor deze operatie, d.w.z dat 
je gedurende zes uur niets meer mag eten vóór de 
ingreep. Dranken zoals water en koffie zonder 
melk zijn wel toegestaan tot twee uur vóór de 
ingreep. Er moet vervoer voorzien worden om je 
naar huis te rijden. Het is aangewezen dat je de 
eerste nacht na de operatie niet alleen bent. De 
huisarts zal met je bespreken of er preoperatieve 
voorbereidingen moeten gebeuren.  

Als je bloedverdunnende medicatie gebruikt, moet 
je dit steeds vooraf melden aan de arts. In 
sommige gevallen moet deze op voorhand gestopt 
worden. Soms moeten er inspuitingen gegeven 
worden ter vervanging van je medicatie in pilvorm. 

Je vult thuis de vooropnamevragenlijst en de 
thuismedicatielijst in die je meekreeg van de 
vooropnamebalie bij de planning van je ingreep.  
Je vult ook het toestemmingsformulier voor 
anesthesie in dat je kreeg van de arts. 

De dag vóór de ingreep word je opgebeld door een 
medewerker van het dagziekenhuis die je het 
opname uur meegeeft en de voorbereiding nog 
eens met je zal doornemen. 

Hoe verloopt je opname? 

Je meldt je aan op het voorziene uur aan de 
opnamedienst van het dagziekenhuis (naast de 
spoedopname). Daar word je ingeschreven en 
wordt je de weg naar het chirurgisch 
dagziekenhuis uitgelegd.  

Op het dagziekenhuis zal een verpleegkundige je 
naar je kamer begeleiden en je voorbereiden voor 
de operatie. De verpleegkundige begeleidt je naar 
de operatiezaal.  

Welke verdoving wordt er toegepast? 

Deze ingreep gebeurt meestal onder algemene 
verdoving. Zie folder “anesthesie” voor verdere 
uitleg. 

Hoe verloopt de operatie? 

In de operatiezaal wordt steeds een infuus in de 
arm of hand geplaatst. Hierlangs kan de medicatie 
en verdoving toegediend worden. 

Er wordt net onder het sleutelbeen een insnede in 
de huid gemaakt juist boven de borstspier. De 
poort wordt hierop vastgehecht en is verbonden 
met de katheter. Nadien wordt de insnede meestal 
onderhuids gehecht. 

Op de wonde liggen Steri-Strips® en een steriel 
afdekkend verband. De poortkatheter kan in 
principe direct gebruikt worden. 

Wat gebeurt er na de operatie? 

Nadien blijf je nog één à twee uur in de ontwaak-
zaal ter observatie. De bloeddruk, polsslag, het 
bewustzijn en de pijn worden hier zeer nauw 
opgevolgd. 

De anesthesist beslist wanneer je terug naar de 
kamer mag. Op het dagziekenhuis krijg je een 
drankje en een broodmaaltijd aangeboden.  
Je wordt begeleid om een eerste maal uit bed te 
stappen.  

Je krijgt pijnstilling toegediend via het infuus of in 
pilvorm.  

Hoe gebeurt het ontslag? 

De chirurg en een anesthesist komen bij je langs 
om goedkeuring te geven voor je ontslag. Je krijgt 
ook een controleafspraak, een afwezigheidsattest, 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

Poortkatheter 

een medicatievoorschrift, een voorschrift voor de 
thuisverpleegkundige en een brief voor de huisarts 
mee. 

Wat moet er thuis nog gebeuren? 

De dag na de ingreep wordt je opnieuw opgebeld 
door een medewerker van het dagziekenhuis om je 
zorg op te volgen en eventuele vragen te 
beantwoorden.  

Je kan een douche nemen als er een water-
bestendig verband aangebracht is. Na acht dagen 
mogen de Steri-Strips® en het verband verwijderd 
worden bij de huisarts of bij de chirurg. Daarna kan 
je je gewoon wassen. 

Een poortkatheter moet steeds met een speciale 
gebogen naald aangeprikt worden. Voor het 
verwijderen van de naald wordt deze steeds met 
een steriele zoutoplossing (fysiologisch water) 
gespoeld. 

Als de poortkatheter niet aangeprikt wordt, moet hij 
om de twaalf weken door een (thuis)verpleeg-
kundige gespoeld worden om verstopping te 
voorkomen. 

Bij je ontslag krijg je steeds een pasje met 
gegevens van je poortkatheter. Dit pasje moet je 
steeds bij jou hebben, zeker bij radiologische 
onderzoeken of vakanties in het buitenland. 

Ter voorkoming van flebitis moet je thuis nog 
inspuitingen krijgen gedurende tien dagen. 

 

 

 

 

 

Tot slot 

Als je na het lezen van deze folder nog vragen 
hebt, kan je contact opnemen met je behan-
delende arts of met de verpleegkundige van de 
afdeling. 

Chirurgisch dagziekenhuis: 09/387 74 57 

 


