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Urinaire katheters

• Transurethraal
• Suprapubisch

 verblijfkatheter
• Via nieuw aangelegde verbinding
• Uitwendig

 éénmalig gebruik
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HOE WORDT ER EEN KEUZE 
GEMAAKT? Afhankelijk van

• Indicatie
• Individu

• Zelfredzaamheid -
motivatie

• Cognitie
• Gezondheidstoestan

d

CICS

TUS

SPS

Condoomkatheter



VERBLIJFKATHETERS



Welke charièrre geeft de voorkeur bij een verblijfkatheter?

• Afhankelijk van kleur van de urine, gruis en of bezinksel
• Voor eenzelfde charrière heeft een siliconenkatheter 

vaak een groter lumen dan een latexkatheter



Charièrre



Voor- en nadelen 
van een transurethrale verblijfkatheter

Voordeel Nadeel

• In principe gemakkelijk opnieuw te plaatsen • Lokale irritatie/ discomfort

• Blaasspasmen

• Verstopping van de katheter

• Risico:
• Infectie
• Urethrastrictuur
• Scheur
• Necrose
• Parafimosis



Voor- en nadelen 
van een suprapubische verblijfkatheter
Voordeel Nadeel
• Minder UWI dan TUS

• Behoudt van seksuele functie

• Mogelijkheid tot spontane mictie door 
gebruik van katheterventiel

• Eerste plaatsing door arts, invasief –
risico op verwikkelingen (darmperforatie, 
bloeding…)

• Verstopping, lekkage

• Uitvallen: binnen de 2u valt fisteltraject 
dicht!

• Contra – indicaties
• Blaaskanker
• Schrompelblaas
• Stollingsproblemen
• Obesitas



Katheter ventiel

• NIET voor iedereen geschikt! 
• Direct aangesloten op katheter.
• Vochtinname (1,5 tot 2l/24u )

• Aandrang: plassen + residu meten
• GEEN aandrang: iedere 3 à 4 uur het 

kraantje open te zetten
• Lekkage tijdens ontlasting  kraantje 

openzetten
• Hoge urineproductie ‘s nachts,  in 

samenspraak met de arts kan een nachtzak
aan het kraantje gekoppeld worden

coloplast

Curion

Bard

Teleflex



Urine 
opvangsystemen

• Dag urineopvangzakken / beenzakken
• Nacht urineopvangzakken



Beenzakjes in  verschillende 
volumes
100ml -250 ml - 350 ml – 500 ml –
800ml

Hollister



Dag opvangzak of beenzak

Afvoerleiding
aansluitdop
Beenriempjes (klittenband/ 
knopen)



opvangzakken:
aftapklepje

1. Conveen Basic 2000 ml
2. conveen Security+ 2000 

ml
3. Conveen

Standard 1500ml

Hollister

Bard



Hulpmiddelen fixatie katheter

Dale: 
boverbeen
(TUS) en 
lende 
(SPS) 
fixatiebandj
e 

G Strap Coloplast

Fixatiepleister 
Bard/ Dale



Extra fixatie: 
beenzakhouders

Yvanta: comfortbagBard/ Hollister



Koppelen aan de dagopvangzak
Deze kan na gebruik doorspoeld worden met een scheutje 
azijn (geurhinder: 200 ml water) + 100



Terugbetalingssysteem verblijfkatheter in thuissituatie

https://www.riziv.be/



Urineopvangzakken



IN / OUT SONDAGE



Intermittente sondage 
CISC

1. Via plaskanaal
2. Via een kunstmatig aangelegde

verbinding



• Handfunctie en mobiliteit
• Cognitie
• Geen overactieve blaas/ kleine 

blaasinhoud
• Geen UWI
• Geen nachtelijke polyurie



Voor- en nadelen van een IN / OUT
Voordeel Nadeel

• Minder infecties

• Geen opvangsysteem nodig

• Techniek wordt ook aangeleerd bij 
dilatatie van urethra (stricturen)

• Kan aangeleerd en toegepast worden 
door mantelzorgers

• Afhankelijk van:
• Motivatie
• Opvolging en regelmaat vereist                             

( chronische schade 
hogere urinewegen voorkomen)



Aantal sondages per dag
• Volume van de blaas mag 450 ml niet overschrijden
• Afhankelijk van

– Aard van de aandoening
– Inname van medicatie
– Vochtinname

• 1,5 tot 2l is voldoende
• Producten die invloed kunnen hebben op de blaas: koffie, 

aspartaan , alcohol en spicy kruiden
• Wanneer?

– Verplichte sondage na opstaan en voor slapen gaan
– Tussendoor om de 4 à 5 uur, afhankelijk van spontaan 

plassen en gesondeerde volumes.



Katheter in fases verwijderen



Sondagemateriaal

https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/medisch-hulpmiddel-
materiaal/medisch-materiaal-apotheek/Paginas/autosondage-november-2017.aspx



Wat verstaan we onder urinaire autosondage?

Het gaat om een urinesondage die thuis wordt uitgevoerd
– door de patient zelf
– of door iemand uit de omgeving die daarvoor is opgeleid

en die bekwaam is om deze techniek toe te passen. 

www.riziv.fgov.be/



Terugbetalingsysteem



Welke katheters worden terugbetaald?



Materiaal intermittente sondage:  
vrouw

Coloplast
Hollister
Wellspect
Teleflex



Materiaal intermittente sondage: 
man



Hulpmiddel
Normale houding bij het aanleren autosondage: staand of zittend



CONDOOMKATHETER
Uitwendige katheter



Indicaties
condoomkatheter/ specifieke patiëntengroepen

• Therapieresistente of onbehandelbare incontinentie bij
mannen

• Incontinentie dag en nacht met of zonder aandrang zonder
residu

• Urologische problemen bij neurologische aandoeningen
– Dwarslesie – diabeet - MS – Spina Bifida

• Stressincontinentie als gevolg van externe
sluitspierbeschadiging



Systemen

1. Eéndelig
2. Tweedelig

1. In combinatie met conveen optima
Eerst fixatiestrook, liefst spiraalvormig aanbrengen

2. Evt nog extra fixatie door sheath holder



Contra-indicaties van een
condoomkatheter



Waar rekening mee houden?
Kleefstrook, lengte en diameter van de 
condoomkatheter



Mogelijke problemen bij gebruik van een
condoomkatheter



Extra 
hulpmiddelen

• Extra kleefkracht: conveen prep
• Huidbescherming
• Remover



Terugbetalingssysteem 
condoomkatheter

• Eén enkel voorschrift is voldoende.
• Dotatie van 90 dagen, hernieuwbaar voor 3 maanden

– Conveen prep en uriliner gratis ‘op aanvraag’ bijgeleverd

• Niet terugbetaald
– Brava remover spray ( 13,83€ per spray)
– Brava remover doekjes (20,55€ per 30 stuks)



karin.elen@uzleuven.be
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