Infuus, hoe werkt dat...
Om je medicijnen en vocht te kunnen geven, krijg je een infuus.
Een infuus is een dun plastic buisje in een bloedvat in je hand,
in je arm of op je voet. Door het infuus kan de verpleegkundige
medicijnen en vocht geven en soms bloed afnemen. Een infuus
kan een paar dagen blijven zitten.

Van tevoren
• De verpleegkundige doet crème op
de plek waar het infuus komt.
• Je mag meestal kiezen aan welke
kant je het infuus krijgt.

Hoe gaat het inbrengen
van een infuus?
• Je zit (of ligt) op een behandeltafel,
op een stoel of bij je ouder op schoot.
• Je krijgt een band om je arm
die strak wordt aangetrokken.
• Hierdoor kan de dokter
je bloedvaten beter zien.
• Soms klopt de dokter een
beetje op je hand of arm.
• De dokter kijkt wat de beste
plek is en maakte deze schoon.

• Nu moet je je arm stil houden.
Als je dat moeilijk vindt,
kan iemand je helpen.
• De dokter plaatst het
infuus in het bloedvat.
• De band kan nu weer los(ser).
• Er blijft een dun plastic buisje in je
bloedvat zitten. Dit is het infuus.
• Dit steekt een stukje naar buiten en
wordt vastgeplakt met pleisters.

• De dokter sluit een lijn aan en spuit
er water door om te kijken of
het goed zit.
• Je mag je hand of arm met het
infuus alleen voorzichtig bewegen.
Een spalkje kan helpen je arm
zo te houden dat het infuus
goed blijft zitten.

Als je een infuus hebt
• Mag je alleen douchen met een
speciale plastic zak om je arm.
• Mag je niet in bad.
• Mag je niet zwemmen.
Deze Kanjerkraal en de
Kanjerketting krijg je

Heb je vragen?
Stel ze gerust!

van de Vereniging
Kinderkanker Nederland

Meer weten?
www.kanjerketting.nl

