
Patiënteninformatie

Blaaskatheter

INLEIDING
U heeft een blaaskatheter gekregen en mag weer naar huis, maar de katheter dient te blijven zitten.
Dat kan op twee manieren:

• U gaat naar huis met een zogenaamd stopje 
Het urinezakje wordt afgekoppeld en op het uiteinde van de katheter wordt een blauw stopje geplaatst. U laat dit 
zitten totdat u het gevoel krijgt dat u moet gaan plassen. Dan verwijdert u het stopje en laat de urine gewoon in 
het toilet lopen totdat u bent uitgeplast. Daarna plaatst u het stopje terug op het uiteinde van de katheter. 
Doe dit steeds zo steriel mogelijk

• U gaat naar huis met een beenzakje 
De beenzak blijft aangesloten aan de katheter. Zorg er steeds voor dat het aftapkraantje van de zak dicht staat. 
Indien het zakje vol is, kan u dit gewoon leeg maken door boven het toilet het aftapkraantje te openen. Zorg 
ervoor dat de katheter altijd lager zit dan de blaas, zo kan de urine goed afvloeien.

De herstelperiode of verblijfsduur van de katheter is afhankelijk van de reden van katheterisatie en zal steeds bepaald 
worden door uw arts.

INDICATIES VOOR BLAASKATHETERISATIE
Indicaties voor blaaskatheterisatie:
• het onvermogen om de blaas op natuurlijke wijze te ledigen, dit noemt men retentie
• het onvermogen om urine vast te houden, dit noemt men incontinentie

Mogelijke oorzaken van een blaasretentie:
• afvloedbelemmering door obstructie, bijvoorbeeld door:
 obstipatie,
 tumor in de blaas, prostaat of cervix,
 vergroting van de prostaat (prostaathypertrofie),
 vernauwing van de blaashals (blaashalsstenose),
 vernauwing van de urethra (urethrastrictuur),
 stolsel bij bloedingen, bijvoorbeeld na een operatie

• afvloedbelemmering met neurologische oorzaak 
bijvoorbeeld bij diabetische neuropathie, multiple sclerose, dwarslaesie

Incontinentie is enkel een indicatie voor katheterisatie wanneer het gepaard gaat met ernstige huidschade bij een 
bedlegerige patiënt of wanneer de patiënt er nadrukkelijk om vraagt owv ongemak.
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VORMEN VAN BLAASKATHETRISATIE
Bij katheterisatie is een onderscheid te maken tussen
• blaaskatheterisatie via de plasbuis
  - intermitterende of eenmalige katheterisatie: de katheter wordt verwijderd zodra de blaas leeg is
  - het inbrengen van een verblijfskatheter
• blaaskatherisatie via een kunstmatige opening in de buikwand, net boven het schaambeen (suprapubische 

katheter).

 Intermitterende blaaskatheterisatie
• Veilige en effectieve manier om de blaas te ledigen, deze krijgt de voorkeur
• Kan door de meeste patiënten zelf worden aangeleerd

Catherisatie met suprapubische verblijfskatheter
• Gezien het infectierisco dient het gebruik zoveel mogelijk beperkt te worden
• Wordt steriel ingebracht
• Ter voorkoming van urineweginfecties is een goede vochtinname van belang

• We maken een onderscheid tussen:
  - katheterisatie dmv een verblijfskatheter die via de plasbuis wordt ingebracht
  - katheterisatie dmv een verblijfskatheter die via een kunstmatige opening in de buikwand net boven 
het schaambeen wordt ingebracht

VOORKOM INFECTIES
Bij het afkoppelen van stopje of beenzak ontstaat er een open verbinding naar de blaas, probeer daarom zoveel 
mogelijk infectiegevaar te vermijden. 

• Was regelmatig de huid rond de opening van de urinebuis en droog zorgvuldig af
• Was regelmatig de sonde mee
• Gebruik nooit een crème in de buurt van de opening van de urinebuis
• Was uw handen voor en na het loskoppelen
• Was zorgvuldig de schaamstreek. Voor mannen: ook het gebied onder de voorhuid.
• Drink voldoende, ongeveer twee liter per dag

MOGELIJKE COMPLICATIES
Neem contact op met de dienst spoedgevallen of meld u aan op de dienst wanneer u last heeft van deze 
complicaties:  

• Niet meer kunnen plassen
• Koorts of abdominale klachten
• Bloed bij de urine
• Urineweginfectie
• Lekkage of net een verstopping van de catheter
• Pijn of irritatie

CONTACT
Dienst spoedgevallen, tel. 012 39 68 21
Dienst heelkunde / urologie, tel. 012 39 73 77, tijdens de kantooruren


