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Je behandelende arts heeft je reeds uitleg gegeven over het plaatsen van een poortkatheter. 
 
In deze brochure kan je alle informatie rustig nalezen. Deze brochure is geen vervangmiddel voor een gesprek 
met je arts en/of verpleegkundige. Mogelijks heb je nog vragen. Schrijf ze eventueel op en aarzel niet om ze 
aan hen voor te leggen. 

Wat is een poortkatheter? 

Een poortkatheter is een toedieningsysteem dat volledig onder de huid wordt ingeplant en dat voor een 
betrouwbare toegang tot de bloedbaan zorgt. Katheters in de arm kunnen na enkele behandelingen met 
chemotherapie de aders beschadigen of verzwakken. Soms wordt het dan moeilijk om in een ader te 
prikken en dan wordt dit systeem aanbevolen wanneer regelmatige toediening van medicatie direct in de 
bloedbaan noodzakelijk is. 
 
Het poortsysteem bestaat uit de poort, een plat en rond doosje van enkele centimeters groot en is 
bovenaan afgesloten door een zelfsluitend siliconen membraan. In dat membraan wordt de naald geprikt 
waarlangs de medicijnen toegediend worden. De poort is verbonden met een dunne katheter waarlangs de 
geneesmiddelen in de bloedbaan worden gebracht. 

Waar wordt een poortkatheter geplaatst? 

 
De poortkatheter wordt meestal op de borstkas geplaatst, net onder het sleutelbeen, en is van buitenaf 
slechts te zien als een kleine zwelling onder je huid. Je arts zal de poort net onder de huid inplanten en de 
katheter wordt in een groot bloedvat ingebracht en opgeschoven totdat de tip zich net boven het hart 
bevindt. 
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De ingreep gebeurt in de operatiekamer, meestal onder 
plaatselijke verdoving en duurt ongeveer 1 uur. Je mag dezelfde 
dag nog naar huis. De eerste week mag je geen zware 
inspanningen doen. Hechtingen moeten meestal niet verwijderd 
worden. Als de wonde volledig genezen is, is verdere verzorging 
niet nodig. 
 

Hoe wordt een poortkatheter gebruikt? 

 
De poort kan met een speciale naald door de huid worden aangeprikt waarna er een infuussysteem wordt 
aangeschakeld. Via die naald kunnen ook bloedstalen genomen worden of kan er een medicatie of een 
bloedtransfusie gegeven worden. 
 
Rust en beweging 
 
Vermijd de eerste 4 weken: 

• Belasting van arm en schouder aan de kant waar de poort geplaatst is 
• Bruuske, zware en herhaaldelijke kleine bewegingen van de arm. 

 
Zodra de behandeling beëindigd is, wordt de poortkatheter met een zoutoplossing gespoeld om te 
voorkomen dat er in het systeem verstoppingen zouden ontstaan. Nadien wordt de naald verwijderd. Het 
poortsysteem is dan terug volledig afgesloten en kan je al je dagelijkse activiteiten (zoals baden, zwemmen, 
joggen, enz.) hervatten. 
 
Tussen of na de behandelingen, als de poortkatheter niet gebruikt wordt, moet er om de 12 weken 
gespoeld worden om verstoppingen te voorkomen. Als het systeem niet meer gebruikt wordt, kan het 
onder plaatselijke verdoving worden verwijderd 
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Algemene aandachtspunten 
  
Koorts boven 38.5 °C en/of rillingen na het aanprikken en spoelen van de poortkatheter. 
Neem een geneesmiddel in om je koorts te laten dalen (bijvoorbeeld Paracetemol) en controleer je 
temperatuur na één uur opnieuw. 
Contacteer je behandelende arts of ga naar de spoedgevallendienst wanneer je temperatuur na 1 uur nog 
altijd boven de 38,5 °C blijft. Mogelijk is de poortkatheter geïnfecteerd. 
 
Pijn of zwelling aan de zijde van de poortkatheter 
De arm, de hals of het aangezicht kan gezwollen zijn en pijnlijk aanvoelen. 
Neem eventueel een geneesmiddel tegen de pijn in. 
Kom naar de spoedgevallendienst om de oorzaak op te sporen en zo nodig een behandeling op te starten. 
 
 
 
 
CONTACTGEGEVENS 
Nuttige telefoonnummers 
Receptie Imeldaziekenhuis: tel. 015 50 50 11 
Spoedgevallendienst: tel. 015 50 50 40 
 
Indien je dringende vragen hebt en je je behandelende arts wenst te contacteren, kan dit eventueel via: 

• de verpleging van dagziekenhuis 2 op tel. 015 50 46 30  
• de receptie van het ziekenhuis op tel. 015 50 51 11. 
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