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Geachte Heer,  

Geachte Mevrouw, 

 

 
 
 
 
U wordt in het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel verwacht op de raadpleging Urologie voor het plaatsen 

van een suprapubische katheter of buikkatheter. Dit is een sonde die door de huid van de buik 

rechtstreeks in de blaas wordt ingebracht. De uroloog heeft u de redenen voor deze behandeling 

uitgelegd. 

 

In deze brochure vindt u bijkomende informatie over het verloop van deze behandeling. 

 

Heeft u na het lezen van deze brochure nog bijkomende vragen, aarzel dan niet om ze met de artsen of 

verpleegkundigen of andere medewerkers van de dienst Urologie te bespreken. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Dr. F. Deroo   Uroloog – Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ziekenhuisgeel.be/


www.ziekenhuisgeel.be   - 4 - 
 

Redenen voor het plaatsen van de suprapubische katheter 
Een suprapubische (= boven het schaambeen) 

blaaskatheter is een dun slangetje, dat via een insnede via 

de buikwand, in de blaas wordt ingebracht. Om te 

voorkomen dat de katheter uit de blaas glijdt, bevindt zich 

aan het uiteinde een ballonnetje dat gevuld wordt met 

water. Door de katheter kan de urine aflopen. 

 

De meest voorkomende redenen om een buikkatheter te 

plaatsen zijn:  

• urineretentie: u kunt niet of onvoldoende op een 

natuurlijke wijze de blaas goed leeg plassen; 

• incontinentie: u heeft last van ongewild urineverlies. 

 

Het doel van de buikkatheter is de urine-afvoer uit uw blaas blijvend en op een voor u acceptabele 

manier te waarborgen. Een buikkatheter vereist speciale verzorging. U kunt zelf de buikkatheter 

verzorgen of met hulp van uw familieleden. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kan hiervoor de 

thuisverpleegkundige worden ingeschakeld. 

 

Voorbereiding 
Om de buikkatheter veilig te kunnen plaatsen moet de blaas vol zijn. De uroloog controleert dit 

eventueel met het echografietoestel. Zo nodig wordt de blaas bijgevuld. Hiervoor wordt via de plasbuis 

een blaaskatheter geplaatst. Als de blaas onvoldoende vol is, kan er geen buikkatheter worden 

geplaatst. 

 

Daarna zal de verpleegkundige uw buik tussen uw navel en het schaambeen scheren.  

U hoeft voor de ingreep niet nuchter te zijn; u mag dus normaal eten en drinken.  

 

Het gebruik van alle bloedverdunnende middelen geeft een verhoogde kans op bloedingen tijdens en 

na het plaatsen van een buikkatheter. Deze bloedverdunnende medicijnen moeten dan ook in overleg 

met de uroloog tijdelijk worden gestopt (meestal een tiental dagen vooraf). Hoe lang en of u in de 

plaats een vervangmiddel krijgt (onder de vorm van spuitjes) zal door de arts beslist worden. 

 

Plaatsen van een suprapubische katheter 
Duur van de procedure 

De ingreep duurt ongeveer vijftien minuten. Na de ingreep krijgt u van de verpleegkundige nog 

aanvullende informatie over de verzorging van uw buikkatheter. 
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De procedure 

Het plaatsen van de buikkatheter vindt meestal op de raadpleging polikliniek plaats, onder plaatselijke 

verdoving. Het plaatsen van de katheter vindt onder steriele omstandigheden plaats om infectie te 

voorkomen.  

Nadat uw buikwand met ontsmettingsstof is ontsmet, verdooft de uroloog uw huid met een injectie. 

Daarna maakt de arts een kleine snede en prikt vervolgens met een naald de blaas aan. Dat kan een 

beetje pijnlijk zijn. Door deze naald heen plaatst de arts de katheter rechtstreeks in uw blaas. De arts 

verwijdert de naald en de verpleegkundige blaast de ballon van de katheter op. De ballon zorgt ervoor 

dat de katheter niet uit uw blaas valt. Het wondje van de buikkatheter wordt bedekt met een steriel 

kompressief verband. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Na de plaatsing 

Na het plaatsen van de suprapubische katheter mag u direct naar huis. Wij adviseren u voor 

begeleiding en vervoer naar huis te zorgen, zodat u niet zelf hoeft te rijden. 

 

Complicaties na de plaatsing 
Vlak na de plaatsing kunnen in zeldzame gevallen volgende problemen zich voordoen: 

Bloedverlies in de blaas 

Er kan bloedverlies uit uw blaas optreden als gevolg van het plaatsen van de buikkatheter. Soms is het 

nodig de blaas dan goed te spoelen door extra veel te drinken of eventueel door de 

thuisverpleegkundige manueel te laten spoelen. Deze handeling wordt uitgelegd in de brochure 

“Verzorging van een verblijfskatheter”, die u ook van de uroloog mee naar huis krijgt. 

Koorts 

Als u in de eerste 24 uur na het inbrengen van de katheter koorts boven de 38,5 ºC hebt, neem dan 

contact op met het ziekenhuis. De uroloog kan dan beslissen of bijkomende maatregelen nodig zijn. 

Aanprikken van bloedvat of darmlis tijdens procedure 

Deze complicatie komt gelukkig zelden voor. Het risico wordt veel kleiner indien de blaas goed gevuld 

is vóór de plaatsing van de katheter.  
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Naar huis met de buikkatheter 
Dagelijks dekt u de insteekopening van uw katheter af met een steriel verband (splitkompres). Op uw 

katheter kunt u een urinezakje aansluiten dat u op uw been vastzet met een speciaal bandsysteem.  

De urine-opvangzak moet altijd lager zitten dan uw blaas omdat de urine dan vanuit uw blaas 

makkelijk in de opvangzak kan komen. 

Overdag kunt u de dagzak gebruiken; deze kan ongeveer 500 ml urine bevatten. Als de urine-

opvangzak vol is, kunt u hem leegmaken in het toilet.  

Voor de nacht kunt u de nachtzak (van twee liter) koppelen aan de dagzak.. De nachtzak is voorzien 

van een speciale bedhanger.  

Als u de dagzak wisselt voor de nachtzak en andersom dan is het advies om de zak even door te 

spoelen met water . 

Het wordt aangeraden om overdag uw katheter te gebruiken met een flip-flo katheterventiel. 

Eventueel kan een bijkomend afsluitdopje gebruikt worden. U moet de blaas dan wel op regelmatige 

tijdstippen leegmaken, bijvoorbeeld om de drie uur. 

U kunt zonder bezwaar douchen en baden met uw katheter, met of zonder het ventieltje. Ook kunt u 

zonder problemen zwemmen. 

 

Problemen met de buikkatheter 
Als u langere tijd een buikkatheter heeft, is het van belang dat u op de hoogte bent van het 

optreden van eventuele problemen. 

Lekkage van de katheter 

U moet de katheter goed controleren op een afknikking of een afsnoering. Een knik of afsnoering kan 

ervoor zorgen dat er lekkage van urine optreedt langs uw katheter. Mocht dit niet het geval zijn en er 

blijft urine lekken langs de katheter, dan kunt u altijd contact opnemen met de raadpleging urologie. 

Verstopping van de katheter 

Als de katheter is verstopt, moet eerst gecontroleerd worden of de katheter geen knikken vertoont die 

de afvloei verhinderen. Ga ook steeds na of de opvangzak zich onder het niveau van de blaas bevindt 

en of de opvangzak goed is aangesloten. Als dit geen oplossing biedt, moet de katheter worden 

doorgespoeld.  

Door het gebruik van een buikkatheter ontstaat er vaak ‘neerslag’ in uw blaas. Dit slijm of gruis 

ontstaat door afgestoten blaaswandslijmvlies en soms ook door steenvorming.  

Om neerslag te voorkomen moet u voldoende drinken (meer dan 1,5 liter per dag) en moet uw blaas 

drie keer per week gespoeld worden. Dit wordt gedaan door de thuisverpleegkundige die drie keer per 

week bij u langs komt.  

Als er na het doorspoelen nog geen doorgankelijkheid is, moet uw katheter worden verwisseld. 

Hiervoor neemt u best contact op met het ziekenhuis. De raadpleging urologie is te bereiken van 
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maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. ’s Avonds en in het weekend kunt u contact 

opnemen met de afdeling Spoedgevallen. 

Uitvallen van de katheter 

Als uw buikkatheter uit uw buik is gevallen, moet u direct contact opnemen met het ziekenhuis. De 

arts brengt dan zo snel mogelijk een nieuwe katheter in. Het is belangrijk dat u direct actie 

onderneemt omdat de insteekopening zich snel sluit! Na het sluiten van de opening verloopt het 

herplaatsen veel moeilijker voor de arts en pijnlijker voor u. 

Blaaskrampen 

Vaak zijn blaaskrampen het gevolg van irritatie van uw blaas door de katheter. Behandeling bestaat uit 

spasmenremmende medicamenten (Urispas®, Oxybutinine®, Detrusitol Retard®,  Vesicare® of 

Emselex®).  

Blaasspasmen kunnen soms ook het gevolg zijn van een infectie. Men moet echter opletten voor 

overmatig gebruik van antibiotica. Iedere patiënt met een verblijfskatheter heeft immers bacteriën in 

de urine. Antibiotische behandeling is slechts noodzakelijk indien u tekens van een opstijgende 

infectie met koorts heeft. 

Blaasontsteking 

Met een suprapubische katheter is de kans op een blaasontsteking groot. Het is daarom van belang dat 

er een goede doorstroming van urine is. 

Om dit te bevorderen kunt u: 

• de opvangzak regelmatig legen in het toilet, en niet wachten tot de zak overvol zit; 

• als u loopt, zit of ligt, zorgen dat de opvangzak lager hangt dan de blaas; 

• voldoende drinken (minimum 1,5 liter per dag). 

Iedere patiënt met een verblijfskatheter heeft bacteriën in de urine. Behandeling met antibiotica is 

alleen noodzakelijk als u tekenen van een infectie heeft.  

Het is wel nuttig om de urine aan te zuren door het gebruik van vitamine C en/of veenbessenderivaat 

om zo het risico op infecties te verminderen. 

 

Controleraadpleging 
U krijgt van de secretaresse na elke raadpleging een nieuwe afspraak mee. De katheter wordt 

doorgaans om de zes weken op de raadpleging urologie verwisseld.  

Als de oude katheter verwijderd is, brengt de uroloog direct een nieuwe in. Dit is een behandeling die 

vrijwel pijnloos verloopt. 

Indien er veel steenaanslag plaatsvindt op de katheter kan de verwisseling soms beter vervroegd 

worden. 

Overmatige reactie (littekenweefsel) rondom de insteekopening van de katheter kan  lokaal worden 

aangestipt met zilvernitraat. 
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Verhinderd 
Als u verhinderd bent voor de afspraak van het plaatsen van de buiksonde, wilt u dit dan zo spoedig 

mogelijk  melden aan de consultatie urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen 

worden. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak  maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het medisch en verpleegkundig team wenst u een spoedig herstel !!! 

 

 

 

 

 

 

Indien u nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met: 

Raadpleging Urologie   tel. 014/57.70.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. F. Deroo   Uroloog – Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 
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Uw persoonlijke aantekeningen: 
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