Met een katheter naar huis

U hebt een katheter gekregen. Dit kan tijdelijk of permanent zijn. De reden
hiervoor kan verschillend zijn. Het is de bedoeling dat de urine zonder
problemen kan aflopen in de urine opvangzak. In deze folder leest u hoe u
de katheter moet verzorgen.

Wat is een katheter?
Een katheter is een slangetje dat via de plasbuis of de buikwand in de blaas
geschoven kan worden, zodat de urine kan weglopen. Een katheter die via een
klein sneetje in de buikwand in de blaas wordt geplaatst is een suprapubis
katheter. Om te voorkomen dat de katheter uit de blaas glijdt, zit er aan het
uiteinde een ballonnetje. Na het inbrengen van de katheter wordt dit ballonnetje
gevuld met water of glycerine.
De katheter wordt aan een urine opvangzak gekoppeld, zodat de urine hierin kan
aflopen. Het kan ook zijn dat u in plaats van een urineopvangzak een
katheterkraantje of -ventiel gebruikt. Het katheterkraantje of -ventiel sluit de
katheter af en kan opengezet worden als de blaas geledigd moet worden. Dit is
vergelijkbaar met de situatie zonder katheter. De blaas houdt zo zijn functie,
namelijk het verzamelen van urine totdat u aandrang heeft en de blaas leegt.
Uw arts of continentieverpleegkundige schrijft een katheterkraantje of -ventiel voor
en bepaalt ook hoe vaak de blaas geledigd moet worden. De katheter kan
ongeveer 4 tot 12 weken in de blaas blijven zitten, dit is afhankelijk van het soort
katheter. Daarna kan hij vervangen worden door een nieuwe katheter.

Welk soort opvangzak heb ik nodig?
U heeft twee soorten beenzakken nodig: een beenzak en een bedzak.

De beenzak
De beenzak draagt u overdag onder uw kleding. Een beenzak wordt met
beenbandjes om het been bevestigd of in een katoenen urinezakhouder gedaan,
die als een kous om het been zit. Er zijn verschillende urinezakhouders, laat u
hierover informeren door een verpleegkundige van MediReva.
De beenzak kan zowel op het bovenbeen als op het onderbeen gedragen worden.
De slang van de been- en nachtzak kan ingekort worden met een schaar. Knip de
slang door op de gewenste lengte aan de bovenkant van een glad deel door. Op
het uiteinde brengt u een wit koppelstukje aan.
Aan de onderkant van de beenzak zit een aftapkraan. Als de beenzak vol is kunt u
de urine via de aftapkraan in het toilet leeg laten lopen.
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Er bestaan meerdere soorten aftapkraantjes, ook kraantjes die voor mensen met
een slechte handfunctie makkelijker in gebruik zijn.
De beenzak mag alleen van de katheter losgekoppeld worden indien u deze wilt
vervangen. Het behoud van dit gesloten systeem is uiterst belangrijk.

De nachtzak
’s Nachts koppelt u de bedzak (met een veel grotere inhoud) aan uw beenzak. Het
kraantje van de beenzak blijft openstaan, zodat de urine doorloopt naar de
nachtzak. Als men de hele dag in bed ligt, hoeft er geen beenzak gebruikt te
worden. In dit geval wordt de nachtzak rechtstreeks op de katheter aangesloten.
De nachtzak kan met een rekje aan het bed bevestigd worden of met een
standaard naast het bed gezet worden.
Heeft u nog vragen over aftapkraantjes, beenbandjes of bijvoorbeeld
urinezakhouders dan kunt u contact opnemen met een van de verpleegkundigen
van MediReva.

Verzorging van de katheter
Het is van belang om de katheter regelmatig te verzorgen. Hoe u dit moet doen, is
hieronder per kathetersoort beschreven.

Katheter door de plasbuis
Was de huid rond het plasgaatje dagelijks met een washandje met lauw water. U
kunt ook een douche nemen zodat u de huid kunt schoonspoelen. Hierbij kunt u
uw beenzak aanhouden. Droog hierna zorgvuldig af. Gebruik nooit talkpoeder of
crème.
Voor mannen geldt: dagelijks de voorhuid terugschuiven voor het wassen. Voor
vrouwen: was de schaamlippen van voor naar achteren.

Katheter door de buikwand (suprapubisch)
Maak de insteekopening dagelijks schoon met een onsteriel gaas met schoon
leiding water. Was van tevoren uw handen. U kunt met de katheter onder de
douche (vooraf verband verwijderen).
Het is normaal wanneer er dagelijks een beetje viezigheid en roodheid rondom de
katheteropening zit. Dit is een reactie van het lichaam op de katheter.
Pas wanneer er een rode, harde, pijnlijke plek ontstaat, is er sprake van een
ontsteking. Neem in dat geval, of bij twijfel, contact op met uw huisarts of de
polikliniek Urologie.
U verbindt de insteekopening met een (split) gaas met daarover een pleister.
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Let erop dat de insteekopening na het afplakken afgedekt is en dat de katheter
met behulp van een pleister is vastgezet aan de buikwand. Dit om heen en weer
schuiven van de katheter in de blaas te voorkomen.
Wat kunt u zelf doen?
 Met een verblijfkatheter bestaat er een verhoogde kans op een
blaasontsteking. Zorg goed voor persoonlijke hygiëne zodat u helpt infectie te
voorkomen:
 Was uw handen voor en na iedere behandeling van de katheter.
 U kunt zowel de beenzak als nachtzak zeven dagen gebruiken, daarna
vervangen door een nieuwe.
 Let op dat er geen knikken zitten in de verbindingsslang tussen de katheter en
de urine opvangzak.
 De urine opvangzak moet altijd lager hangen dan de blaas, omdat de urine
anders niet goed in de opvangzak kan lopen. Let erop dat de urinezak niet op
de vloer ligt, maar aan het bed hangt met behulp van een bedhaak.
 Drink iedere dag een ruime hoeveelheid vocht (twee liter per dag), tenzij
anders is voorgeschreven door uw arts. U spoelt hierdoor de blaas en de
katheter blijft beter doorgankelijk.
 Probeer constipatie (verstopping) te voorkomen door vezelrijke voeding te
eten zoals: vers fruit, groenten en volkorenbrood. Wandelen of een andere
vorm van regelmatige beweging bevordert de werking van de darmen. Een
volle darm kan op de katheter drukken wat het afvloeien van urine kan
verhinderen.

Antwoorden op mogelijke problemen
 In het begin dat u een blaaskatheter heeft kunt u het gevoel hebben dat u
moet plassen. Dat verdwijnt na een paar dagen.
 U kunt tot twee dagen na het inbrengen van een katheter last hebben van
bloed bij de urine. Houdt het bloeden langer aan of neemt het bloeden toe,
neem dan contact op met de polikliniek Urologie.
 Hebt u koorts? Neem dan contact op met de huisarts of de polikliniek
Urologie. Mogelijk heeft u een blaasontsteking waarvoor u behandeld moet
worden. Het is aan te raden extra water te drinken en een urinezak regelmatig
te legen zodat de geïnfecteerde urine direct kan wegstromen uit de blaas.
 Sommige patiënten met een katheter hebben last van urineverlies naast de
katheter. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Meestal ligt de oorzaak in
een eenvoudige knik van de slang naar de katheterzak.
 Kijkt u eerst of de katheter geknikt is. Is dit het geval, hef dan de knik op.
Soms kan een blaaskramp de oorzaak zijn. Hierbij wordt urine langs de
katheter geperst. Blaaskrampen zijn vaak het gevolg van irritatie door de
katheter.
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Deze krampen kunnen eventueel behandeld worden met medicijnen. Ook kan
het inbrengen van een katheter met een andere diameter soms verlichting
geven. Neem contact op met uw continentieverpleegkundige of arts indien de
blaaskrampen u in uw dagelijkse leven belemmeren.
De katheter kan verstopt raken. Als de katheter niet goed meer functioneert,
moet deze doorgespoeld worden met een zoutoplossing. Dit kan de thuiszorg
of huisarts voor u verzorgen. Treedt er daarna geen verbetering op, dan moet
de katheter verwisseld worden.
De urine kan door een katheter soms troebel zijn, ook kan de huisarts rode en
witte bloedcellen aantreffen in de urine dit is niet gevaarlijk.
U mag met een katheter zwemmen, maar alleen in zwembadwater.

Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op de poli urologie.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de poli urologie. U kunt ons bereiken van maandag tot
en met vrijdag van 9.00-16.00 uur 0187 607190.
Bij spoed buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisarts of
huisartsenpost (HAP).
Meer informatie over urologie vindt u op www.urolog.nl en op
www.allesoverurologie.nl

Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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