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Inleiding 

Deze brochure biedt de nodige informatie over het prikken van een infuus 
/ medicatieslotje. Het is niet mogelijk om in deze brochure alle details voor 
elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende 
vragen te stellen aan je arts of verpleegkundige.  

Wat is een infuus / medicatieslotje? 

De dokter heeft je verteld dat je een infuus of een medicatieslotje krijgt.  

Dat wil zeggen dat je eerst een prikje in een bloedvat (= ader) van je 

hand, je arm of heel soms in je voet krijgt.  

 

Na het prikje gaat het naaldje uit de ader en blijft er een dun, plastic 

buisje zitten. Via dat buisje kunnen er medicijnen of een infuusvloeistof in 

jouw lichaam komen. Dat kan een beetje koud aanvoelen of prikkelen. 

 

Voorbereiding en het prikken van het 
infuus/medicatieslotje.  
 

 Allereerst krijg je een elastische band om je arm die een beetje 
strak wordt aangetrokken. Dat voelt een beetje raar, maar het doet 
geen pijn. Door de band worden je bloedvaten goed zichtbaar en 
kan de arts of verpleegkundige een goede plek om te prikken 
vinden.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nadien maken we je huid nat met een doekje met 
ontsmettingsmiddel. Dat voelt koud aan en ruikt een beetje raar.  
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 De infuusnaald bestaat uit twee delen: een dun plastic buisje met 
daarin een naaldje.  
 

 

 

 

 Hierna komt de prik. De prik doet eventjes pijn. Je mag best in de 
hand van mama of papa knijpen, wenen of ‘auw’ roepen. 

Na het prikken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nadat de dokter of verpleegkundige met het naaldje in je ader zit, 
wordt  het naaldje eruit gehaald. Het plastic buisje blijft in je ader 
zitten.  

 De arts of verpleegkundige test ook even of het buisje wel goed zit. 
Dit gebeurt door een beetje vloeistof door het buisje te spuiten. Dit 
kan een beetje koud zijn, maar het doet geen pijn.  

 Aan het plastic buisje wordt een dikker buisje vastgedraaid 
waardoor je nu een ‘medicatieslotje’ hebt.  

 Alles wordt goed vastgeplakt met een plakker met beren erop.  
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 Dan is het medicatieslotje klaar om te gebruiken en kunnen er via 
hier infuusvloeistof en medicijnen in je lichaam komen.  

 

 

 

 
 

 Het medicatieslotje moet goed blijven zitten. Daarom krijg je er een 
windel omheen, zodat het goed op zijn plaats blijft. Je kunt je hand 
of arm gewoon gebruiken.  

 Iedere dag zal de verpleegkundige de windel er even af doen om 
te kijken of het buisje nog wel op de goede plaats zit.  

 Het kan zijn dat je een tijdje aan een infuus moet:  
 

 Dit is een zakje met speciaal water waarin zouten en suikers 

zitten die je ook beter zullen maken.  

 De zak wordt opgehangen aan een haak van een paal op 

wielen. Via een lange draad die aan het medicatieslotje wordt 

vastgemaakt, kan dan het speciale water ook in je lichaam 

lopen.  

 Je kan dan rondlopen maar je moet de paal wel steeds met 

je meerijden.  
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 Net voor je naar huis gaat, doet de verpleegkundige de plakkers en 
het buisje weg.  

Tips 

 Je kan misschien zelf al eens kijken of je aders ziet lopen op je 
hand of arm. Het zijn die blauwe strepen onder je huid.  

 Of kijk eens bij mama of papa. Hebben zij ook van die aders?  
 Zijn ze even dik? Of even lang?  
 Misschien zie je wel een ader van aan je neus tot aan je teen  ?  

 

Hoe werk je er zelf aan mee dat het prikken zo goed mogelijk verloopt? 

 

 Houd je arm goed stil; 
 Bedenk of je wil mee kijken als er geprikt wordt; 
 Houd je arm zo slap en ontspannen mogelijk; 
 Ben je rechtshandig? Dan is het prettig om, als het kan, het infuus 

links te krijgen. Je kunt dan bijvoorbeeld makkelijker schrijven, 
eten, spelen. Dit gaat in overleg met de arts of verpleegkundige.   

 

Bij het prikken mag papa of mama er de hele tijd bijzijn. Ze kunnen je 

afleiden, supporteren en je hand vasthouden.  

Na het prikken mag je een cadeautje uitkiezen, omdat je zo flink bent 

geweest! 
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Tot slot 

Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kan je terecht bij je arts of de verpleegkundigen van de dienst Pediatrie. 
Wij hopen van harte dat deze brochure je wegwijs heeft gemaakt.  

Persoonlijke notities/ vragen  

Indien je vragen of opmerkingen hebt, kan je die hier noteren. Zo heb je 
ze altijd bij de hand bij een gesprek met je arts of verpleegkundige. 
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Alle informatie over de dienst kindergeneeskunde, de kinderafdeling en 

het kinderdagziekenhuis vind je op www.azturnhout.be/kinderen.   

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=101096d4-f602-4d4a-88f1-556a34f5ffdc
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