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Geachte Heer,  

Geachte Mevrouw, 

 

U heeft in het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel een suprapubische katheter 

(via de buik) of transurethrale katheter (via de plasbuis) gekregen. 

Deze katheter zorgt voor de afvoer van urine uit uw blaas. 

 

In deze brochure vindt u bijkomende informatie over de verzorging 

van uw katheter. Om de verzorging van uw katheter goed te laten 

verlopen, is uw medewerking nodig.  Volg daarom de raadgevingen van 

de uroloog op en lees deze informatie goed door. Bijzondere 

omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal de 

uroloog altijd met u bespreken. 

 

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 
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Redenen voor het plaatsen van een katheter 
U heeft een katheter gekregen omdat u de blaas niet meer (volledig) 

zelf kunt leegmaken. Of uw blaas is erg uitgerekt en heeft rust nodig om 

weer zijn normale kracht terug te krijgen 

Er zijn twee soorten katheters: een buikkatheter en een transurethrale 

katheter.  

Een buikkatheter of suprapubische katheter is een slangetje dat via een 

kleine opening in uw buik in uw blaas zit.  

Een transurethrale katheter is een slangetje dat via de plasbuis in de 

blaas is ingebracht.  

De verzorging van deze katheters is nagenoeg gelijk.  

Aan een buik- en een transurethrale katheter bevestigt u een urine-

opvangzak of u gebruikt een flip-flo® katheterventieltje (zie verder). 

 

Belangrijk!  

Wij raden u aan veel te drinken. Dat wil zeggen minimum 1.5 liter extra 

per dag. 
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Verzorging 
FIXATIE VAN DE KATHETER 

De katheter kan niet zomaar uit uw blaas vallen. Aan het uiteinde van 

de katheter bevindt zich een ballonnetje wat na het inbrengen wordt 

gevuld met steriel water. Hierdoor blijft de katheter in uw blaas ter 

plaatse. 

HYGIËNISCHE ZORGEN AAN DE SONDE 

Via een katheter ontstaat er een directe ingang naar de blaas waardoor 

hygiëne belangrijk is. Met name het aansluitpunt naar de urine-

opvangzak is de plaats waar bacteriën toegang kunnen krijgen tot de 

blaas. De aansluiting naar de opvangzak kunt u ontsmetten met een 

alcoholoplossing. Houd deze schoon en kom er zo weinig mogelijk aan. 

Wanneer u een suprapubische verblijfskatheter heeft, vereist dat een 

speciale verzorging. Driemaal per week kan een thuisverpleegkundige 

het insteekpunt van de katheter ontsmetten met Isobetadine® waterige 
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oplossing. Nadien brengt ze een steriele splitcompres aan en kleeft ze 

de sonde in een krul vast met Mefix®-verband. Op die manier wordt de 

sonde goed gefixeerd en wordt voorkomen, dat bij tractie op de 

katheter, deze accidenteel verwijderd wordt.  

DOUCHEN 

Als u een buikkatheter hebt  
Voor het douchen kunt u het verbandje verwijderen. Plaats een stopje 

op de uitgang van de katheter, zodat er tijdelijk geen urine uitkomt. 

Dep na het douchen de huid rond de insteekopening goed droog met 

een propere handdoek. Alleen bij roodheid of irritatie van de huid 

brengt u een dun laagje Furacine®-zalf aan rond de insteekopening. 

Dek vervolgens de opening weer af met een splitkompres. Ten slotte 

sluit u de urinezak aan op de katheter en bevestigt u de zak aan uw 

been of maakt u gebruik van een flip-flo® katherterventieltje. 

Als u een transurethrale katheter hebt  
Als u doucht kunt u de katheter goed schoonmaken met water, evenals 

de penis of schaamlippen. Plaats voor het douchen een stopje op de 

uitgang van de katheter, zodat er tijdelijk geen urine uitkomt. Gebruik 

hierbij geen zeep, maar gebruik pH-neutrale zeep. Gewone zeep heeft 

een ongunstige invloed op de bacteriën die van nature rondom het 

plasgaatje aanwezig zijn. Na het douchen sluit u de urinezak weer aan 

op de katheter en bevestigt u de zak aan uw been of maakt u gebruik 

van een flip-flo® katheterventieltje. 
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SOORTEN OPVANGZAKKEN 

Er zijn dag- en nachtzakken.  

De dagzak heeft een inhoud van een halve liter. 

Indien nodig kunt u de slang van de dagzak in 

lengte aanpassen. Deze zak kunt u bevestigen aan 

uw been via een netje of een elastische band. 

Nadat u het zakje heeft aangesloten moet u erop 

letten dat het urine-opvangzakje altijd lager hangt 

dan de blaas, zodat de urine goed kan aflopen. 

Tevens moet u proberen te voorkomen dat er 

spanning op de katheter komt of dat eraan 

getrokken wordt. De katheter wordt namelijk op de plaats gehouden 

door een ballonnetje wat is opgeblazen in de blaas. Wanneer de 

katheter onder spanning komt te staan, geeft dit pijnklachten en soms 

bloedverlies. 

De nachtzak heeft een inhoud 

van anderhalve tot twee liter. De 

nachtzak heeft een langere slang, 

waardoor u in bed meer 

bewegingsvrijheid hebt. Er 

bestaan bedrekjes waar u de 

nachtzak in kunt hangen. 

Als u gaat slapen sluit u de 

nachtzak aan op de dagzak en zet 

het kraantje van de dagzak open.  

http://www.azstdimpna.be/


www.azstdimpna.be 8 

Het is belangrijk dat u de handen wast voor en na het loskoppelen of 

het vervangen van de nachtzak. 

U kunt twee keer per week een schone dagzak en een keer per week 

een nachtzak nemen. Als u vindt dat de urine erg sterk ruikt, kunt u 

eerder een schone urinezak aansluiten. 

Het fixatiemateriaal kunt u in de wasmachine wassen op 40°C. 

LEEGMAKEN VAN DE URINEOPVANGZAKKEN 

U moet de urinezak regelmatig leegmaken. Hoe u de urinezak 

leegmaakt, heeft de verpleegkundige u uitgelegd. 

Het leegmaken van het beenzakje 

Naarmate de beenzak zich vult, wordt deze zwaarder en dikker. U voelt 

de beenbandjes trekken. Om de beenzak leeg te maken, gaat u naar het 

toilet. U opent het kraantje van de 

beenzak door het naar beneden 

te zetten. Als u dit boven het 

toilet doet, kan de urine direct 

weglopen. U kunt de onderste 

beenband losmaken om beter te 

richten. Daarna draait u het 

kraantje weer dicht. Bij het 

dichtdrukken van het klepje hoort u een ‘klik’. 

Als u moeilijk bij het toilet kunt komen, kunt u de urine laten weglopen 

in een urinaal of in de nachtzak. Iemand anders maakt dit dan voor u in 

het toilet leeg. 
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Het leegmaken van de nachtzak 

Ook de nachtzak maakt u leeg door boven het toilet het kraantje van de 

nachtzak open te zetten. Na gebruik van de nachtzak spoelt u hem 

onder de stromende kraan met water door. De nachtzak bewaart u op 

een schone plek tot de volgende nacht. Zo kunt u de zak maximum één 

week gebruiken. 

VERVANGEN VAN DE URINEOPVANGZAKKEN 

Het vervangen van het beenzakje 

De beenzak moet om de vier tot zeven dagen te vervangen. In de 

volgende gevallen moet u het zakje eerder te verwisselen: 

• het kraantje werkt niet meer 

• de zak lekt 

• de zak heeft een onaangename geur 

• de voorgestanste gaatjes voor de beenbandjes zijn 

uitgescheurd. 

De katheter en de beenzak vormen samen een gesloten systeem. Om de 

kans te verkleinen dat schadelijke bacteriën in uw blaas komen, is het 

belangrijk dat u de zak niet vaker dan voorgeschreven vervangt. 

Controleert u voordat u de beenzak vervangt, of het kraantje onderaan 

de nieuwe zak gesloten is. Opent u de 

voorgestanste gaatjes en bevestig de 

beenbandjes.  

Om het risico te verkleinen dat er 

schadelijke bacteriën in uw blaas komen, is 
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het belangrijk dat u altijd hygiënisch werkt: 

• was eerst uw handen 

• neem de katheterslang in uw ene hand en knijp deze tussen 

twee vingers dicht 

• verwijder met uw andere hand de oude beenzak 

• sluit snel de nieuwe beenzak aan op de katheter. Hiervoor dient 

u het tapse stukje van het witte aansluitstuk in de katheter te 

schuiven. 

• bevestig de beenzak op de gewenste manier 

• was uw handen nogmaals 

Het gebruikte 

beenzakje mag u leeg 

weggooien. 

Het is mogelijk het 

slangetje van de 

beenzak in te korten. 

Het slangetje heeft 

gladde stukjes en geribbelde stukjes. Het witte aansluitstuk dient u 

steeds in een glad stukje slang te schuiven. Houd hier rekening mee als 

u een stukje afknipt. Gebruik voor het afknippen een schone schaar. 

Het vervangen van de nachtzak 

De nachtzak vervangt u om de vier tot zeven dagen door een nieuwe, 

afhankelijk van de geur die de nachtzak afgeeft. 

Het is mogelijk dat de thuisverpleegkundige u komt helpen bij het 

verwisselen van de opvangzakken. 

 

http://www.azstdimpna.be/


www.azstdimpna.be 11 

Spoelen van de blaas 
Bij gebruik van een verblijfskatheter ontstaat er in de blaas vaak 

neerslag (slijm of gruis) ten gevolge van afgestoten 

blaaswandslijmvlies en soms ook steenvorming.  

Om dit te voorkomen zijn twee zaken belangrijk: 

• U dient zo goed mogelijk te drinken meer dan 1.5 liter per dag. 

• Zo nodig kan op advies van de uroloog de blaas gespoeld 

worden. 

De blaas moet 3 x per week gespoeld worden, soms meer 

afhankelijk van de hoeveelheid neerslag. 

De blaas wordt meestal gespoeld met een verdunde Chloorhexidine 

0.02% waterige oplossing.  

Het is de bedoeling dat de spoelvloeistof met een grote spuit van 50 ml 

(met conisch aanzetstuk) wordt ingebracht in de katheter en dat deze 

vloeistof opnieuw wordt geaspireerd met de spuit. Deze handeling 

wordt herhaald tot de vloeistof die terug geaspireerd is vrij is van 

vlokken en beslag. Deze handeling moet op steriele wijze gebeuren 

zodat er geen besmetting optreedt. 

 

Flip- flo® katheterventiel 
Het is mogelijk overdag de katheter 

af te sluiten met een speciaal 

hiervoor ontworpen stopje (flip-flo® 

systeem). Dit is een soort kraantje 

dat kan worden aangesloten op uw 
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katheter, zowel op een suprapubische als op een transuretherale 

katheter. Het is een alternatief voor het gebruik van urinezakjes 

overdag. De blaas slaat de urine op tot op het moment dat u het ventiel 

opent. Uw blaas behoudt op deze wijze de opslagfunctie van urine. 

Een flip-flo® katheterventiel mag alleen gebruikt worden in 

samenspraak met uw behandelende uroloog. Het is bijvoorbeeld 

belangrijk dat u voelt wanneer de blaas vol raakt en leeggemaakt moet 

worden. De blaas moet ook in staat zijn om een voldoende groot 

volume aan urine op te slaan. 

VOORDELEN VAN DE FLIP-FLO® 

Een katheterventiel is discreter en comfortabeler om te dragen dan een 

beenzakje. Bij het openen van het katheterventiel wordt de katheter 

grondig gespoeld door de urine in uw blaas. Door deze regelmatige 

spoeling is het zelfs mogelijk dat u minder kans heeft op een 

urineweginfectie of op een verstopping van de katheter. 

Als uw katheter tijdelijk wordt geplaatst, is het mogelijk dat de blaas 

haar normale opslagfunctie behoudt.  

GEBRUIK VAN HET KATHETERVENTIEL 

U moet de blaas regelmatig leegmaken via het klepje, bijvoorbeeld om 

de drie à vier uur zoals afgesproken met uw arts. Maak de blaas ook 

leeg voordat u ontlasting maakt. Dit voorkomt lekkage langs de 

buitenkant van de katheter door het persen. 

U moet steeds de handen wassen voor en na het gebruik van het Flip-

flo® ventiel. 

U opent het ventiel door de grijze hendel naar beneden te duwen. U 

laat dan de urine aflopen in het toilet of een opvangbeker. Nadien sluit 
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u het ventiel door de grijze hendel weer naar boven te duwen. U kan 

het flexibele slangetje schoonmaken met lauw water en plaatst een 

afsluitdopje op de uiteinde. 

Het Flip-flo® katheterventiel moet elke week vervangen worden. Dit 

kan door de thuisverpleegkundige gebeuren. 

AANSLUITEN VAN DE NACHTZAK 

’s Nachts kan u best een nachtopvangzak gebruiken. 

U moet steeds de handen wassen voor en na het aansluiten van de 

nachtzak. 

Maak de blaas leeg door het ventiel te openen boven het toilet of een 

opvangbeker. Haal de nachtzak uit de verpakking en verwijder de 

beschermdop (bewaar deze voor later). Duw het connectiestukje van 

de slang van de nachtzak aan het flexibele slangetje van het 

katheterventiel. Laat de Flip-flo® in open positie staan wanneer deze is 

aangesloten op de nachtzak (dit wil zeggen met het grijze hendeltje 

naar beneden). Sluit het Flip-flo® ventieltje voordat u de nachtzak weer 

afkoppelt. 

 

Materiaal 
Wanneer u een katheter krijgt, ontvangt u van de uroloog op de 

raadpleging voorschriften voor het materiaal dat u nodig heeft voor de 

verzorging van de katheter.  

U hebt voorschriften nodig van: 

• beenzakken voor het opvangen van urine; 

• nachtzakken voor het opvangen van urine; 
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• flip-flo® katheterventiel; 

• spuiten van 50 ml; 

• Isobetadine® dermicum; 

• verdunde Chloorhexidine 0.02% waterige oplossing. 

Verder schrijft de dokter een voorschrift voor thuisverpleging die drie 

keer per week de katheter komt spoelen. Als u een suprapubische 

katheter heeft, komt de thuisverpleegkundige ook drie keer per week 

het verbandje vervangen. 

 

Thuissituatie 
PERSOONLIJKE HYGIËNE 

Urethrale katheter 

Het is belangrijk dat u zorgt voor een goede persoonlijke hygiëne. 

Hiermee voorkomt u infecties. 

• Was de huid rondom de insteekopening van de katheter 

tweemaal per dag met lauw water. Gebruik hierbij nooit zeep. 

Voor vrouwen geldt dat zij de schaamlippen moeten spreiden 

en goed moeten wassen. Voor mannen geldt dat ze ook onder 

de voorhuid goed moeten wassen.  

• Was ook het gebied rond de anus. Hier bevinden zich veel 

bacteriën. 

• Droog zorgvuldig af met een deppende beweging. 

• Gebruik nooit talkpoeder en/of crèmes. 
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Suprapubische katheter 

Hebt u een suprapubische katheter (een katheter door de buikwand), 

dan dient u de insteekopening goed te verzorgen: 

• Was de insteekopening elke dag met water lauw water. Gebruik 

hierbij nooit zeep.  

• Droog de insteekopening zorgvuldig af met een deppende 

beweging.  

• Hierna doet u een steriel verbandje om de katheter en plakt dit 

vast. 

Eet- en drinkgedrag 

Het is belangrijk dat u goed drinkt. Probeer minstens 1.5 liter per dag 

te drinken. U produceert dan voldoende urine. Op deze manier worden 

de afvalstoffen uit het lichaam met de urine afgevoerd.  

Let op uw stoelgang, deze dient regelmatig te zijn. Verstopping van de 

darmen kan het afvoeren van urine belemmeren. Eet daarom vezelrijke 

voeding zoals vers fruit, groenten en volkorenbrood. 

ACTIVITEITEN  

Uw normale dagelijkse bezigheden kunt u gewoon blijven doen. Wij 

raden u aan om dagelijks te bewegen. U kunt met uw katheter gewoon 

fietsen, sporten, zwemmen etc. Indien u twijfelt over een activiteit, dan 

kunt u dit altijd met een verpleegkundige of de uroloog op de 

raadpleging urologie bespreken. 
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Vakantie 

Het is belangrijk dat u voldoende reservemateriaal meeneemt om de 

periode te overbruggen dat u met vakantie bent. Neem een brief mee 

(opgesteld door uw arts) waarin staat waarom u een katheter gebruikt 

en een beschrijving van het materiaal dat u gebruikt. 

 

Mogelijke problemen met de katheter 
Als u langere tijd een katheter heeft, is het van belang dat u op de 

hoogte bent van het optreden van eventuele problemen. 

LEKKAGE VAN DE KATHETER 

Wanneer er lekkage van urine langs de katheter ontstaat dan kan een 

eenvoudige knik of het afsnoeren van de afvoerende slang naar de 

katheterzak hiervan een oorzaak zijn. U kunt dit zelf controleren. 

Een andere oorzaak kan zijn dat de blaaskrampen zo heftig zijn dat er 

urine langs de katheter loopt. 

NEERSLAG IN DE BLAAS 

Door het gebruik van een urinaire katheter ontstaat er vaak ‘neerslag’ 

in uw blaas. Dit slijm of troebel bezinksel 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.  

BLAASKRAMPEN 

Vaak zijn blaaskrampen (samentrekkingen van de blaas) het gevolg 

van irritatie van uw blaas door de katheter. Deze klachten verdwijnen 
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meestal vanzelf. Mocht een behandeling nodig zijn, dan bestaat deze uit 

spasmenremmende medicamenten (Urispas®, Oxybutinine®, Dridase®, 

Mictonorm®, 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 infectie heeft. 

BLAASONTSTEKING 

Iedere patiënt met een verblijfskatheter heeft bacteriën in de urine 

maar als u koorts krijgt, (temperatuur boven 38,5°C), bloed in de urine 

en/of pijn in de onderbuik heeft, dan moet u contact opnemen met de 

huisarts of uroloog voor een antibioticakuur. Om een blaasontsteking 

te voorkomen is het erg belangrijk dat u goed drinkt, minstens 1.5 liter 

per dag. 

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. 

NIET MEER AFLOPEN VAN DE KATHETER 

Als de katheter niet meer afloopt, kan men volgende handelingen 

ondernemen: 
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• controleren of er een knik in de katheter of in de slang naar de 

urine-opvangzak zit en deze opheffen 

• de urine-opvangzak steeds lager hangen dan het blaasniveau 

• controleren of de katheter niet verstopt zit door een 

bloedstolsel of bezinksel.  

In dit geval moet geprobeerd worden (door de thuisverpleging) 

om de katheter door middel van een blaasspoeling weer 

doorgankelijk te maken. Als er na het doorspoelen nog geen 

doorgankelijkheid is, moet uw katheter worden verwisseld. 

• nagaan of de ballon van de katheter verschoven is of lek is 

geraakt, waardoor de katheter herplaatst moet worden 

• controleren of er nog urine wordt aangemaakt. Als u geen urine 

meer aanmaakt (anurie) moet onmiddellijk een arts 

gewaarschuwd worden. 

Als u of de thuisverpleegkundige het probleem niet kunnen oplossen, 

neemt u best contact op met het ziekenhuis. De raadpleging urologie is 

te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. ’s 

Avonds en in het weekend kunt u contact opnemen met de afdeling 

Spoedgevallen. 
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Controleraadpleging 
U krijgt van de secretaresse na elke raadpleging een nieuwe afspraak 

mee. De suprapubische katheter wordt doorgaans om de zes tot acht 

weken op de raadpleging verwisseld. Als de oude katheter verwijderd 

is, brengt de uroloog direct een nieuwe in. Dit is een behandeling die 

vrijwel pijnloos verloopt. 

De transurethrale katheter wordt vervangen in het daghospitaal. 

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. 

 

Verhinderd 
Als u verhinderd bent voor de afspraak van het vervangen van de 

katheter, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk  melden aan de consultatie 

urologie of het daghospitaal. 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 
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Dr. F. Deroo   Uroloog – Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 

 

 

 

Uw persoonlijke aantekeningen: 

http://www.azstdimpna.be/
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