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De landelijke aanbeveling:

Centraal Veneuze katheters
De aanbeveling werd ontwikkeld door: C. van Ganzewinkel, P. Sipkema en J. Buijs (MMC) in
samenwerking met alle 10 Nederlandse NICU’s met het doel meer eenheid van behandelingen tussen
NICU's te krijgen. De aanbevelingen zijn deels gebaseerd op kennis uit wetenschappelijke studies (zie
referenties), en deels op kennis waarover neonatologen/experts van die NICU's consensus hebben
bereikt.

Doelgroep
Deze aanbeveling is bedoeld voor: kinderartsen, betrokken bij de zorg voor pasgeborenen.
En gaat over: het gebruik van centraal veneuze katheters bij pasgeborenen.

Definities
In dit document worden de volgende definities gehanteerd:
Centraal veneuze katheter (CVK) is een katheter ingebracht in een vene, waarbij de tip van de
katheter in een groot vat ligt.

Centrale veneuze katheters
Onder centrale veneuze katheters (CVK) worden verstaan de katheters die worden ingebracht in
venen. Niet besproken worden het inbrengen van een CVK via venasectie en het inbrengen via de
Seldinger techniek.

Indicatie






Noodzaak voor toediening van hyperosmolaire vloeistoffen.
Langdurige indicatie voor intraveneuze therapie, waarbij problemen met een perifere i.v.
toegang zijn te verwachten.1
Noodzaak toediening inotropie
Infuusproblemen.

(Relatieve) Contra‐indicatie






Acute fase van sepsis, indien een perifere toegang mogelijk is.
Trombopenie, stollingsstoornissen
(lokale) huidinfectie ter hoogte van de insertieplaats, of in het geval van een umbilicale lijn
omfalitis.
Acute buik (umbilicale lijn)
Congenitale buikproblemen (omfalocèle, gastroschisis)
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Algemene aspecten
Training
Een CVK bij een prematuur met een zwangerschapsduur < 26 weken wordt bij voorkeur ingebracht
door een medewerker met aantoonbare competenties om de handeling te verrichten. Een
programma van eisen voor training is beschikbaar2, maar valt buiten het bestek van deze richtlijn.
Er is een instructievideo beschikbaar voor het plaatsen van navellijnen.
Materialen
Er zijn verschillende (sets) katheters beschikbaar. Navelvenenlijnen met meerdere lumina en in
verschillende maten, en voor de percutane CVK sets voor technieken met een breeknaald, en een
conventionele infuuskatheter. Bij voorkeur worden katheters van polyurethaan of silastic gebruikt.
Het gebruik van zilver geïmpregneerde katheters kan worden overwogen. In een kleine RCT werd een
significante reductie aangetoond voor navelvenekatheter gerelateerde sepsis bij prematuren.3
Het gebruik van een multi‐lumen katheter moet beperkt worden bij gebrek aan eensluidende
evidence voor de toegevoegde waarde dan wel complicaties.4
Analgesie/sedatie
Geadviseerd wordt pijnbestrijding te geven volgens lokaal protocol. Farmacologische opties zijn de
toepassing van snelwerkende opiaten met een korte halfwaardetijd. Het gebruik van remifentanyl
voor deze procedure leidt tot lagere pijnscores, niet tot het sneller verlopen van de procedure of een
afname van het aantal benodigde pogingen.5 EMLA is een bewezen effectief locaal analgeticum voor
venapunctie in kinderen. Voor het gebruik van EMLA bij venapuncties in pasgeborenen bestaat
onvoldoende evidence.6
Non‐farmacologisch staan het gebruik van sucrose en non‐nutritive sucking ter beschikking.7
Bepalen diepte en controle ligging catheter
De methode van bepaling van de diepte van een navelvenekatheter met behulp van het normogram
van Dunn (bijlage) is nauwkeuriger dan de methode waarbij de formule van Shukla wordt gebruikt.8
Controle van de positie van de tip vindt plaats met behulp van een röntgenfoto.
Het gebruik van echografie gedurende het inbrengen van een navelvenenlijn en percutane CVK is
geassocieerd met een kortere inbrengprocedure, en minder frequent herpositionering.9,10

Inbrengprocedure Navelvenelijn
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Huiddesinfectie van de navel en huid rondom de navel: in volwassene studies is de effectiviteit
van chloorhexidine‐water vergelijkbaar met de effectiviteit van chlorhexidine‐alcohol.11
Controle tipposities met behulp van een X‐thorax/BOZ PA, bij twijfel kan voor een juiste positie
van de venelijn een laterale foto worden toegevoegd. Ook echografie is een betrouwbare
methode voor de bepaling van de tippositie.
Eventueel herpositioneren bij onjuiste tippositie: indien de steriliteit van het veld kan worden
gewaarborgd gedurende en na de controle van de positie van de CVC kan worden overwogen
deze te herpositioneren.
Indien de navelvenelijn op een ondiepe positie ligt wordt zo snel mogelijk een perifere CVC
ingebracht en wordt de navelvenelijn verwijderd.

Inbrengprocedure percutane CVK
Insertieplaatsen
1. Elleboog: v. basilica (mediale vene) en v. cephalica (laterale vene).
2. Onderarm: v. antebrachii.
3. Hals: v. jugularis externa.
4. Hoofd: v. temporalis.
Het advies is om het hoofd te richten naar de extremiteit waar de CVK wordt geplaatst.1
5. Onderbeen: v. saphena magna.

Katheterpositie en fixatie








Bij plaatsing van de katheter in de linker vena saphena magna is het niet kunnen aspireren van
bloed mogelijk een aanwijzing dat de tip in de vertebrale veneuze plexus ligt.
Theoretisch is er mogelijk door het aspireren van bloed een verhoogd risico op katheter
gerelateerde infectie.
Na insertie van een CVK via de linker vena saphena magna moet worden overwogen (indien
radiologische controle plaatsvindt) een radiologische controle met laterale stralengang te doen
vanwege het risico op migratie naar een (para)vertebrale vene.
De tippositie kan worden beoordeeld door echografie of door een röntgenfoto te maken van de
thorax of het abdomen.
Contrastvloeistof indien nodig: sommige katheters bevatten een voerdraad waardoor deze
voldoende radiopacque zijn.
De distale tip van de katheter ligt bij voorkeur in de vena brachiocephalica of vena cava
superior/inferior. Bij een te diepe positie kan de lijn worden teruggetrokken tot de gewenste
positie.
De katheter wordt gefixeerd d.m.v. steristrips en tegaderm. Over de insteekplaats wordt
Tegaderm geplaatst, waarbij de katheter én de eventuele infuuscanule volledig door Tegaderm
wordt bedekt. NB: 3M steristrips beschadigen niet de lijn (persoonlijke communicatie 3M). Er
kunnen echter geen oplosmiddelen voor het verwijderen van steristrips worden gebruikt, noch
mag de lijn met alcohol in aanraking komen.
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Nabehandeling
Beoordeling insteekplaats
Dagelijks. Palpatie van de insteekplaats geeft informatie over de soepelheid van het gebied rond de
insteekplaats. Indien een transparante pleister wordt gebruikt is, indien er geen klinische tekenen
van infectie aanwezig zijn, het niet nodig deze pleister periodiek te vervangen.4
Beoordeling diepte
Een navelvenekatheter kan door het indrogen van de navel dieper komen te liggen. Overwogen dient
te worden om na indrogen van de navelstomp de diepte radiologisch/echografisch te controleren.

Verblijfsduur
Aan de verblijfsduur van een navelvenelijn is theoretisch geen maximum verbonden. In een
gerandomiseerde trial in een groep van 210 prematuren < 1250 gram werd geen significant verschil
in prevalentie van katheter‐gerelateerde sepsis gevonden tussen groepen met een maximale
verblijfsduur van de navelvenelijn van 28 dagen versus 7‐10 dagen.12
Screening trombi
Indicaties voor echografisch onderzoek naar katheter gerelateerde trombi zijn een onverklaarde
trombopenie en/of onverklaarde recidiverende bacteriemie/sepsis.
In‐line filters
Er zijn conflicterende onderzoeksresultaten over het gebruik van in‐line filters. Mogelijk leidt de
toepassing ervan tot minder katheter gerelateerde complicaties.13,14

Heparinisatie
Standaard heparinisatie lijkt de verblijfsduur van CVK’s te verlengen, met minder episodes van
occlusie.15‐17 Niet is onderzocht of dit effect is gerelateerd aan de diameter van de katheter.

Katheter gerelateerde infectiepreventie



Antibiotica profylaxe tijdens de verblijfsduur van de katheter ter voorkoming van lijnsepsis lijkt
effectief, maar verlaagd niet de mortaliteit. In het licht van de resistentieproblematiek verdient
antibiotische profylaxe momenteel geen plaats als protocollaire interventie.18
Het gebruik van antibiotische profylaxe rondom het verwijderen van centraal veneuze katheters
leidt in retrospectief onderzoek tot conflicterende resultaten.19,20
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Een RCT suggereert dat 2 doses cefazoline rondom verwijderen van een CVC de kans op katheter
gerelateerde sepsis verlaagd. 21
Er is geen evidence voor een toename van het infectierisico bij een toename van het aantal
manipulaties aan de CVK.

Loopsnelheid
In de praktijk wordt gesuggereerd dat de minimale loopsnelheid voor een CVK 0,5 ml per uur is. De
ervaring leert dat een CVK bij lagere loopsnelheden makkelijker occludeert. Er is echter geen harde
evidence voor de minimale loopsnelheid om verstopping van de CVK te voorkomen. Er is één review
dat suggereert dat het voor de levensduur van een CVK niet uitmaakt of er continue infusie of
intermitterend flushen wordt gebruikt.22

Vloeistoffen, wat mag wel en niet
In principe kunnen alle vloeistoffen over een CVK worden toegediend.

Complicaties








Sepsis (bacterieel, gist).
Er is geen evidence over het al of niet verwijderen van de CVC bij een katheter gerelateerde
infectie.23 Een recente retrospective cohort studie suggereert dat bij antibiotische behandeling
voor een katheter gerelateerde infectie, verwijderen van de CVK binnen drie dagen na starten
van de behandeling een sneller herstel geeft dan verwijderen na 3 dagen.24
Supraventriculaire tachycardie
Thrombusvorming. Zie richtlijn: “Neonatale centraal veneuze katheter trombose” van de NVK
voor eventuele behandeling.
Extravasatie, pleura‐effusie
Pericard‐effusie en harttamponade
Inbrengen via de linker vena saphena magna geeft een grotere kans op malpositie van de tip in
de vertebrale veneuze plexus.

Verantwoording
C. van Ganzewinkel
Verpleegkundig Specialist
NICU, Máxima Medisch Centrum Veldhoven
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Verpleegkundig Specialist
NICU, Máxima Medisch Centrum Veldhoven

J. Buijs
Kinderarts‐Neonatoloog
NICU, Máxima Medisch Centrum Veldhoven
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Bijlage: Dunn normogram diepte insertie navelvene katheter
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