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

PICC-lijn. Op de plaats van de PICC-lijn krijg je een verdoving.  

Het inbrengen duurt ongeveer 60 minuten.

PICC-lijn, hoe werkt dat...

Wat is een PICC-lijn?
Een PICC-lijn komt in een groot 
bloedvat, meestal aan de binnenkant 
van je bovenarm. Een deel van de PICC-
lijn komt naar buiten. Via de lijn kan de 
verpleegkundige medicijnen of vocht 
geven en bloed afnemen.

Van tevoren
Trek een shirt zonder mouwen aan.  
Een uur van tevoren krijg je een 
verdovende zalf.  
 

 
Hoe gaat het inbrengen van een 
PICC-lijn?
• Je ligt op een bed of behandeltafel.  

Je ouder is bij je. 
• Je legt je arm gebogen met je hand 

naar boven. 
• De dokter maakt een echo van je 

armen om te kijken waar het beste 
bloedvat zit. 

• Met een stift zet de dokter een stip op 
de plek van het bloedvat.  



 
 

• De dokter meet de afstand tussen de stip en 
de plek waar de lijn moet uitkomen. Zo weet 
hij hoe lang de PICC-lijn moet zijn. 

• Je krijgt plakkers op je borst en een lampje 
om je vinger. 

• Dan houdt de verpleegkundige je arm 
omhoog en maakt de dokter je arm schoon. 

• Omdat je arm goed schoon moet blijven, 
wordt deze in groene doeken ingepakt.

• Als je arm is ingepakt worden de doeken 
helemaal over je heen gelegd. 

• Je krijgt een band om je arm. Dan is het 
bloedvat goed zien.

• De dokter maakt weer een echo. Je krijgt 
een verdoving op de plek met de stip. 

• Hierna brengt dokter de PICC-lijn in.
• Als de lijn zit, wordt er een röntgenfoto 

gemaakt om te kijken of de lijn goed zit.
• Als de lijn goed zit, plakt de dokter hem vast 

met een speciale pleister.
• Je krijgt een verband om je arm. Dit moet 

minstens een uur blijven zitten.  
 

Na afloop
Als je een infuus hebt, mag dat er meestal uit. 
Je mag je arm gewoon bewegen. Zeg het tegen 
de verpleegkundige als je last hebt van je arm. 

Deze Kanjerkraal en de 
Kanjerketting krijg je 
van de Vereniging  
Kinderkanker Nederland
Meer weten?   
www.kanjerketting.nl

Heb je vragen? 
Stel ze gerust!


