
Omdat je vaak medicijnen en vocht nodig hebt, krijg je een lijn.  

Dat gebeurt onder narcose. Je merkt er dus niets van. 

Lijn inbrengen, hoe werkt dat...

Wat is een lijn? 
Een lijn wordt geplaatst in een groot 
bloedvat. Een deel van de lijn komt naar 
buiten. Daar kan de verpleegkundige een 
infuuslijn of spuitje op aansluiten. Via de 
lijn kan de verpleegkundige medicijnen en 
vocht geven en bloed afnemen. De lijnen 
hebben verschillende namen. 
 

 
Na afloop
• Je mag in je bed rustig wakker worden. 
• Je ouder zit bij je.
• De verpleegkundige komt regelmatig 

kijken hoe het met je gaat.
• Als je goed wakker bent, mag je  

weer wat eten en drinken.
• Je hebt kleine pleisters in je hals. Die 

gaan na een paar dagen vanzelf los.
• Je hebt ook een pleister op je borst.  

Die moet blijven zitten. De verpleeg-
kundige vervangt de pleister als de 
randjes los gaan. 

• De eerste 48 uur mag je niet douchen. 



Omgaan met je lijn

Als je lijn op een infuus is 
aangesloten
• Mag je geen wilde spelletjes doen.
• Mag je niet douchen of in bad. 
• Mag je niet zwemmen.

Als je lijn niet is aangesloten
• Kom je elke week naar het ziekenhuis 

om de lijn door te laten spoelen.  
Dat kan de thuiszorg ook doen.

• Kijk je elke dag met je ouder hoe het 
begin van de lijn er uit ziet. 

• Zeg je het tegen je ouder als je merkt 
dat er iets aan je lijn anders is.

• Mag je douchen. Maak na het 
douchen het begin van de lijn goed 
droog. 

• Mag je in bad als je je lijn naar boven 
vast plakt. Dan blijft deze droog.

• Mag je niet zwemmen.
 
Wanneer mag je lijn eruit?
• De dokter weet wanneer je je lijn  

niet meer nodig hebt. De lijn wordt 
dan onder narcose verwijderd.  
Je voelt er dus niets van.

• Op de plaats waar de lijn zat,  
komt een klein litteken.

Heb je vragen? 
Stel ze gerust!
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