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Inleiding

Het hebben van een katheter kan leiden tot enkele problemen of complicaties die een behoorlijke impact kunnen hebben op de kwaliteit
van leven van de patiënt.Verpleegkundigen proberen sinds jaar en dag deze problemen te verhelpen. Omdat er geen landelijke richtlijn is
probeert iedere verpleegkundige voor zich, de best mogelijke zorg te bieden. Een stuk afstemming en eenduidigheid in zorg bleek wenselijk,
voor zowel patiënt als verpleegkundige. Met ZORG VOOR EEN VLOTTE DOORSTROMING streven we dit na.

ZORG VOOR EEN VLOTTE DOORSTROMING bestaat uit 2 delen; een deel voor zorgverleners en een deel voor patiënten.
Het zorgverlenerdeel bevat een stroomschema. Het patiëntendeel bestaat uit een katheterdagboek. Het stroomschema kan niet goed worden toegepast zonder de juiste informatie overdracht. De patiënt kan thuis zelf zijn bijzonderheden noteren in het dagboek. Bij ieder bezoek
van of aan een professionele zorgverlener kan de patiënt zijn dagboek hanteren als de overdracht. In een oogopslag heeft de zorgverlener
zicht op het ‘normaalpatroon’ en eventueel bijzonderheden. Dit helpt een keus uit het stroomschema tot de juiste interventie te maken.
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Beide documenten hebben als doel; de zorg voor patiënten met een verblijfskatheter verbeteren. Meer efficiëntie in de zorg, waardoor de
patiënt een betere kwaliteit van leven krijgt. Het stroomschema kan een handleiding bieden bij uniformiteit in zorg. Het dagboek is nodig
om de juiste interventie te kunnen indiceren. Zorgverlener en patiënt zijn zo gezamenlijk verantwoordelijk voor goede zorg voor een vlotte
doorstroming.

Het stroomschema is gemaakt na raadpleging van literatuur (evidence based) en raadplegen van ervaringen van verpleegkundigen (best practice). Na weging van zowel literatuur als praktijk, waarbij ook consultatie en afstemming met enkele experts (uroloog, microbioloog, Nurse
practitioner) heeft plaatsgevonden, is het stroomschema uiteindelijk tot stand gekomen. Er heeft vervolgens een pilot gedraaid in de praktijk.
Het werd als erg positief ontvangen. Eventuele suggesties, opmerkingen of verbeterpunten zien wij graag tegemoet. U kunt hiervoor mailen
naar; kathzorgme@hotmail.nl
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STROOMDIAGRAM KATHETERZORG
Belangrijk bij elk katheterprobleem is het volgen van de stappen van
het verpleegkundig proces;
Gegevens verzamelen en analyseren van het probleem, diagnose
stellen, doel formuleren, interventies bepalen en uitvoeren, rapporteren, evalueren en zo nodig opnieuw een diagnose bepalen.
Het geven van de juiste patiënteninformatie en -voorlichting is een
belangrijk onderdeel om de patiënt te adviseren in zelfredzaamheid
en preventie van herhaling van het probleem.
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fig. 1; verpleegkundig proces
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1.	Gegevens verzamelen
2.	Diagnose
3.	Doel formuleren
4.	Interventies bepalen / uitvoeren
5.	Rapporteren
6.	Evalueren

GEGEVENS VERZAMELEN EN ANALYSEREN
Verwijzing door wie?
Is er een overdracht?
Heeft de patiënt zijn katheterdagboek meegenomen?
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Probleem analyse;
=	Inventariseren wat reden voor verblijfskatheter is,
en bestaat deze indicatie nog of kan de katheter uit?
= hoelang heeft de patiënt al een katheter,
steeds eenzelfde soort / maat
= wat is de normale wisselfrequentie (het katheter leven),
raadpleeg hiervoor het dagboek
= wat wijkt nu af van het ‘normale patroon’?

Basisvragen tav klachten;
= sinds wanneer / ernst / verloop / het patroon /
eenmalig of herhaling
= pijn (waar, wanneer, ernst) / koorts (hoe hoog, verloop)
= reeds ondernomen actie (door wie geïndiceerd?)
= bijzonderheden (trauma, OK, griep, anders) /
verandering in medicatie / wijziging in mobiliteit
= vochthuishouding; intake en output van de patiënt /
recent veranderd?
= is er sprake van obstipatie?
Basisonderzoek;
Katheter inspectie;
= afvloed belemmeringen (bv. knik in slang opvangzak,
bevestiging hoger dan blaasnivo)
= lekkage (bv. kapotte katheter)
Urine inspectie;
= geur, kleur, troebel? (afwijkend van normaal?)
= hoeveelheid (in hoeveel tijd, hoe loopt het normaal)

E

DIAGNOSE STELLEN

Aan de hand van verzamelde gegevens volgt een
(waarschijnlijkheids)diagnose

DOEL FORMULEREN

Raadpleeg de betreffende bladzij uit het schema
Wat wil je bereiken met de behandeling?
 informeer de patiënt (WGBO)

INTERVENTIE BEPALEN EN UITVOEREN
Katheter inspectie;
= let bij verwijderde katheter op bijzonderheden
= inspecteer de katheter (steenaanslag / verkleuring)
Urine inspectie;
= geur, kleur, troebel? (afwijkend van normaal?)
= hoeveelheid (in hoeveel tijd, hoe loopt het normaal)
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VERVOLG COÖRDINEREN
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= bepaal een vervolgafspraak en informeer de patiënt;
wanneer, moet hij zich waar melden, voor wat
= bespreek wanneer de patiënt aan de bel moet trekken,
zgn. alarmmomenten, en geef aan bij wie de patiënt zich moet melden
 zorg zn voor overdracht naar de huisarts / thuiszorg verpleegkundige en noteer bevindingen in het dagboek

RAPPORTEREN

= vermeld reden van verwijzing
= vermeld diagnose
= verleende zorg (in gang gezette onderzoeken,
uitgevoerde handeling)
= vermeld gegeven informatie en adviezen
= vermeld afgesproken follow-up
= evt. bijzonderheden

EVALUEREN
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Indien de patiënt zich meldt voor follow-up of herhaalde klacht,
kan het proces opnieuw doorlopen worden en zo nodig bijgesteld.

INFORMATIE EN VOORLICHTING

•
•
•
•
•

Informeer patiënt over mogelijke oorzaak klacht
Leg uit welke zorg je gaat utvoeren
Geef basistips en adviezen ter preventie van herhaling
Bespreek follow-up (waar, wie, wanneer)
Bespreek ‘alarm-momenten’; bij welke klachten moet de patiënt
aan de bel trekken (en bij wie)

Indien de patiënt volgens het cyclisch proces wordt geholpen, wordt
de zorg inzichtelijk voor zowel patiënt als zorgverlener. Zorg wordt
overdraagbaar.
Door het toepassen van een geaccordeerd stroomschema wordt
zorgverlening uniform, ongeacht de zorgverlener.
Soms is een probleem niet op te lossen, sommige klachten zijn
inherent aan het hebben van een katheter. Indien verwijderen van de
katheter geen mogelijkheid is, moet gezocht worden naar de best
haalbare situatie. Er is niet één oplossing die bij iedere patiënt altijd
tot de juiste behandeling leidt, het is afhankelijk van de individuele
situatie. Aan de hand van het stroomschema kan samen met de
patiënt gezocht worden naar de best haalbare oplossing. Kwaliteit
van leven van de patiënt is hierbij uitgangspunt. Eenduidigheid en
afstemming in zorg leiden tot duidelijkheid bij de patiënt. Informatie
en begeleiding zijn hierbij belangrijk.
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STANDAARD KATHETER ZORGPROCES
Transurethraal en/of Suprapubisch
1ste inbreng op de poli /
in het ZH

JA

NEE

Reguliere wisseling
(à ± 6 weken)
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Ingestuurd i.v.m. klachten

JA
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• patiënt (en eventueel mantelzorger) krijgt informatie en voorlichting
• indien patiënt ondersteuning bij dagelijkse zorg nodig heeft; aanvraag invullen
• regel ontslag opvangzak-pakket (startpakket) zn. aangevuld met splitgazen recept
• vul standaard katheter ontslagbrief voor huisarts in
• informeer de patiënt over de volgende wisseling, wie, waar, wanneer
• regel zo nodig materiaal voor thuiswissel

E
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• wissel voor eenzelfde maat en soort katheter
• inspecteer de verwijderde katheter;

Raadpleeg adhv. klachten
het betreffende schema

Bij weinig aanslag, verleng
de wisseltermijn met 1á 2
weken, tot een maximum
van 12 weken
Bij aanslag, maar géén
klachten; hou dezelfde
termijn aan

KATHETER LOOPT NIET

9

BLIJVENDE VERSTOPPER

10

KRAMPEN / LEKKAGE

11

OVERIG

12
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KATHETER LOOPT NIET

BASIS

E
I
P
O
K
N
E
9

Knik in de slang? Opvangzak hoger dan blaasnivo? Te weinig gedronken?
Bestaat de indicatie voor katheter nog?

Katheter; sinds wanneer in situ, klachten, wat is ‘normale patroon’
Verloop klachten; sinds wanneer, welke actie reeds ondernomen
Ernst klachten; volledige afvloed belemmering? Bloederigheid, debris, steen
Bijzonderheden; verandering in medicatie, mobiliteit, voeding
Lost de basis het
probleem op

JA

NEE

Helpt spoelen met
NaCl 0,9 %

T
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NEE

Katheter wisselen

AFRONDING

geef informatie en
voorlichting
JA

Ja, slechts ‘fluttertje’

JA

veel bloed

JA

veel debris

E
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Advies en voorlichting;
• goed drinken
• aanleren ‘knijpen in de slang’

(zo nodig bij herh; Spoelen
met NaCl thuis)

* Bloed; zie schema
OVERIG op blz. 12

Spoelen met blaasspuit NaCl 0,9% tot
urine helder
Daarna advies en voorlichting
Bij verdenking UWI, zie schema OVERIG

ste
• 11ste
keer
keer ?? eenzelfde
eenzelfde soort
soort en
en maat
maat katheter
katheter gebruiken
gebruiken
▼
▼
		
• herhaald probleem ? wisselen naar een hydrogel katheter, dezelfde maat
▼
▼
		
• bij wederom herhaling
herhaling??Wisseling
wisselen naar
naar grotere
grotere charriere,
charriere, of katheter met andere tip
▼
▼
		
• bespoedig
bespoedigwissel
wisselfrequentie
frequentienaar
naarmaximaal
maximaal1x
1xper
per44week
week
▼
▼
		
•overleg
• ‘indienmet
probleem
uroloog
niet opgelost zie schema blijvende verstopper op blz. 10

Verwijderde katheter
visueel beoordelen op
evt.aanslag

overweeg zn.
ventiel gebruik
ipv. gebruik van
opvangzak

rapporteer je bevindingen en uitgevoerde zorg
vermeld gegeven adviezen / voorlichting en voorgesteld beleid
regel vervolgafspraak of terugverwijzing (en overdracht)
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BASIS

BLIJVENDE VERSTOPPPER

Katheter; soort + maat / sinds wanneer in situ,
Wat is ‘normale patroon’ (dagboek)
Verloop klachten; sinds wanneer, welke actie reeds ondernomen
Ernst klachten; volledige afvloed belemmering? Bloederigheid, debris, steen
Bijzonderheden; verandering in medicatie, mobiliteit, voeding

Bij veel debris, maar geen steenaanslag
Inventariseer mogelijke oorzaak
= te weinig intake
= irritatie blaasslijmvlies door katheter
= irritatie door spoelen

Adviseer goede intake

Afhankelijk van oorzaak

Bij aangetoonde encrustatie;
Overleg met arts over indicatie;
= spoelen met solutio G
(herhaaldelijk katheter spoelen);
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Bij pijnlijke wissel tgv. steenaanslag
aan buitenkant katheter

AFRONDING
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Bestaat de indicatie voor katheter nog?

E
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= start met 2x p week
met (max) 50 cc
= rústig spoelen!
= beter herhaald spoelen
dan in blaas laten staan
= evalueer en stel frequentie bij,
adhv. resultaat
RUSTIG spoelen met solutio R;
pré-wissel

=	Verander van katheter
soort (materiaal / tip)
=	Fixeer katheter

Heroverweeg spoel-indicatie

 actie;
= noteer advies in dagboek
= noteer evt. bijzonderheden
in dagboek

Gooi eventueel
cranberry-gebruik
in de ban!

rapporteer je bevindingen en uitgevoerde zorg
vermeld gegeven adviezen / voorlichting en voorgesteld beleid
regel vervolgafspraak of terugverwijzing (en overdracht)

OVERWEEG

verwijzing naar /
overleg met
Uroloog;

= inzetten Urinekweek en/of
pH-meting van urine

bij steenvormende bacterie
= x-BOZ plannen ter evaluatie hogere urinewegen

= plannen scopie

Bij gruis; spoelen
Bij (te) grote blaassteen; operatief verwijderen steen

=	Evt. spoelbeleid
afspreken en
=	Jaarlijks plannen 		
voor co-scopie

E

LEKKAGE / BLAASKRAMPEN

Lost de basis het
probleem op

JA

BASIS
BASIS
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Gaatje in de slang? Geen afvloed? Zit de katheter wel tot IN de blaas?
Bestaat de indicatie voor katheter nog?

Verloop klachten; sinds wanneer, welke actie reeds ondernomen, op welke momenten
Ernst klachten; hoeveelheid lekkage, waar lekkage, pijn rondom lekkage (wat is het patroon?)
Zijn er bijzonderheden? Obstipatie?
Katheter; sinds wanneer in situ, klachten, ‘normale patroon’ / katheter leven

NEE

geef informatie en voorlichting
Is verstopping mogelijk de
oorzaak?
NEE

Is een URINEWEGINFECTIE
mogelijk de oorzaak?

T
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NEE

Is er sprake van blaaskrampen ?
= intermitterende klachten /
koliekachtig
= urgency
= pijn in penis
NEE

Is er sprake van obstipatie ?

E
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JA

JA

JA

JA

zie KATHETER LOOPT NIET

zie Overig

9

12

helpen deze mogelijke acties
• indien in 1ste week na katheter wissel; overweeg
kathwissel ivm. mogelijke fabricagefout katheter
• Informeer de patiënt over oorzaak
• roteer katheter over zijn lengte-as
• controleer ballonvulling
• adviseer voldoende te drinken
• overweeg een ventiel ipv opvangzak
• overweeg adequate katheter fixatie
helpt advies en voorlichting
• voeding en vochtintake adviezen

NEE

Overweeg wissel
van katheter

NEE

Als niets helpt;
Overleg uroloog
over evt.
anticholinergica

 actie;
= noteer advies
in dagboek
= noteer evt.
bijzonderheden
in dagboek

Overleg met arts over evt.
start medicatie

AFRONDING

rapporteer je bevindingen en uitgevoerde zorg
vermeld gegeven adviezen / voorlichting en voorgesteld beleid
regel vervolgafspraak of terugverwijzing (en overdracht)
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BASIS

OVERIG

Betreft het een
eenmalig incident?

JA

NEE

• Beoordeel urine in de slang van de opvangzak
of spoel eenmalig met NaCl 0.9% om urine in
blaas te beoordelen
• Spoel z.n. aanvullend met NaCl 0.9% tot urine
helder is / katheter weer goed loopt
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MOGELIJKHEDEN

Overleg met huisarts
of uroloog over verder
beleid
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Verloop klachten; sinds wanneer, volgend op bijzonderheden,
bijvoorbeeld; traumatische manipulatie?
Urine; kleur, troebel, bloedstolsels, bijzonderheden, verloop?
Ernst klachten; koorts, pijn (onderbuik, rug /flanken, evt penis), lekkage?
Bijzonderheden; trauma, OK, anticoagulantia
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• Geef uitleg, verklaring
• geef drinkadvies
• geef advies over evt. aanvullende fixatie
van de katheter
• bespreek hoe te handelen bij herhaling

Hematurie;
Uitgebreid spoelen met NaCl 0,9%.
Plan eventueel aanvullend onderzoek (scopie / echo onderbuik / anders) om
ander onderliggend lijden uit te sluiten

Verdenking UWI
Verwissel de katheter
Neem bij een schone katheter een urinekweek af
Geef patiënt informatie
= wanneer hij verder beleid / afspraken kan verwachten
(AB / controle / of retour huisarts)
= geef basis tips (goed drinken)
= bespreek alarm-momenten (o.a. hoge koorts, pijn in flanken) en hoe te handelen

AFRONDING

rapporteer je bevindingen en uitgevoerde zorg
vermeld gegeven adviezen / voorlichting en voorgesteld beleid
regel vervolgafspraak of terugverwijzing (en overdracht)

Alle patiënten met
hematurie
en/of verdenking van
een UWI worden (na)
besproken met de
huisarts of uroloog
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Onderbouwende motivatie
Inleiding

E
I
P
O
K
N
E

Katheterisatie is een voorbehouden handeling (wet BIG).Verpleegkundigen kunnen deze handeling goed uitvoeren, mits voldoende
geschoold en getraind.42,47,49 Het omgaan met complicaties en bieden
van effectieve en evidence based katheterzorg vragen eveneens
scholing en training. Het stroomschema is een onderbouwde handleiding, maar vraagt desondanks nog steeds individuele patiëntenbenadering. Pro-actief plannen van individuele katheterzorg heeft de
voorkeur boven protocollair werken.3,4,17,41,46,47,49
Cyclisch en planmatig werken (eerst uitvragen van de klacht, observatie, hanteren van kennis en zo nodig overleg) helpt hierbij de zorg
af te stemmen op de klacht van de individuele patiënt. Belangrijke
basisvragen bij iedere patiënt zijn; bestaat de indicatie voor de katheter nog én wat is het ‘normale patroon’ van de katheter, waarin
wijkt de klacht af van regulier.
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 Bestaat de indicatie voor de katheter nog?
Een langdurige verblijfskatheter is meestal gereserveerd voor patiënten met blaasontledigingsstoornissen (bladder outlet obstruction
of neurogeen blaaslijden).1,3,4,6,12,23 Over het algemeen wordt een
verblijfskatheter geïndiceerd bij patiënten bij wie andere oplossingen hebben gefaald of andere oplossingen te problematisch zijn tgv.
co-morbiditeit. Andere indicatie is bijvoorbeeld bij terminaal zieke
mensen, patiënten met incontinentie bij decubitus, ter bevordering
van wondgenezing en patiënten bij wie toiletbezoek onmogelijk is
tgv immobiliteit.1- 5
Het hebben van een verblijfskatheter kan leiden tot complicaties,
toegenomen morbiditeit en mortaliteit.31,42,45 Stopzetten van de
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behandeling met verblijfskatheters is de enig zekere/effectieve
oplossing bij problemen met katheters.6,7,11,18,21,41,42,45 Het is daarom
belangrijk als een patiënt zich meldt met katheterproblemen, na te
gaan wat de indicatie was en of deze indicatie nog bestaat!
Niet bij iedere patiënt is het mogelijk om een verblijfskatheter te
verwijderen, maar voor een aantal patiënten is intermitterend katheteriseren een betere oplossing dan een continu verblijfskatheter.
Andere patiënten (♂) zijn geholpen met afvoerend incontinentiemateriaal zoals een externe katheter. Soms is absorberend incontinentie materiaal de best leefbare oplossing.6,7,31,41-43,45- 48

 Katheter leven
Aan de hand van het patroon van 3 - 5 katheters is het gemiddelde
‘katheter leven’ te bepalen.3,4,12-14,16,33,36,41,42,46,47 Op basis van het
verloop van eventuele klachten, aanslag en andere bijzonderheden
kan een ‘normaalwaarde’/patroon worden afgeleid. ‘Als een katheter
verstopt na 3 weken, zal het normaal gesproken blijven verstoppen
na 3 weken’.41 Aan de hand van dit individuele katheterleven kan
worden bepaald om de hoeveel weken een wisseling moet plaatsvinden. Wisselingen vinden dan niet plaats op basis van een protocol, maar op basis van wat voor deze patiënt nodig is. Bij sommige
patiënten lever je betere kwaliteit van zorg door te wisselen á 5
weken ipv. te streven naar de ‘standaard’ 6 weken, waarbij steeds
klachten van verstopping optreden. Pro-actieve, geplande zorg, ipv
spoedzorg.45
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VERSTOPPING TGV ENCRUSTATIE

Bij 40 – 50 % van de patiënten met een verblijfskatheter komen
klachten van verstopping van de katheter tgv encrustatie voor.8-17
Encrustatie betekent letterlijk ‘korstvorming’ en wordt gebruikt als
benaming voor de aanslag/verkalking van een katheter. Encrustatie
kan zich vormen op de tip van de katheter, op de ballon, in de oogjes van de katheter en in het lumen van de katheter.
Encrustatie ontstaat ten gevolge van een aantal stappen; ontwikkeling van een biofilm op de katheter, kolonisatie van bacteriën in de
blaas en biofilm, en het neerslaan van kristallen. Een biofilm is een
laag biomateriaal (o.a eiwitten) dat zich hecht aan het oppervlak van
de katheter waarin zich bacteriën hechten. Kolonisatie van bacteriën
is onvermijdelijk met een katheter. Na 10-14 dagen heeft de helft
van de patiënten met een verblijfskatheter een bacteriurie, binnen
4 weken heeft 90% van de patiënten met een verblijfskatheter een

T
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Schematisch

E
IS

eiwit adsorptie op het corpus alienum
▼

ontstaan van een biofilm
▼

en

bacteriurie. Bij encrustatievorming speelt kolonisatie met ureaseproducerende bacteriën een rol. Urease is een enzym dat ureum
uit de urine afbreekt, waardoor ammonia vrijkomt. Ammonia in
vloeistof is alkalisch, waardoor urine alkalisch wordt. In dit alkalisch
milieu kristalliseren calcium, magnesium en phosphaatzouten tot
struviet (MgNH4PO4, afgekort: MAP; magnesium ammonium phosphaat)
en apatiet (calciumphosphaat). Deze kristallen worden gevangen in de
biofilm, waarna ze verder kunnen aangroeien en kunnen leiden tot
verstopping van de katheter. 1-5,8-17,24,26,34,41,43,46,48
Struviet en apaptiet zijn wit, bros steenmateriaal.25 Alleen visuele
inspectie, openknippen van de katheter en onderzoeken van de
aanslag met een gehandschoende vinger leiden tot een goede diagnose.8,12 Het meten van de doorlooptijd van de katheter kan een
indicatie geven voor de mate van aanslag.10,14

bacterie kolonisatie van urineweg

aanhechting van urease-producerende bacteriën in de biofilm; leidend tot een polysaccharide matrix
▼

afbreken van ureum door urease, waardoor verhoging van de pH van urine (alkalisch milieu)
▼

calcium en magnesium en phosphaten slaan neer tot struviet en apatiet
▼

inhechting van de kristallen in de biofilm / matrix (encrustatie)
▼

verstopping van de katheter
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Gevolgen van encrustatie; De doorgankelijkheid van de katheter
wordt belemmerd, urine blijft achter in de blaas. In sommige situaties leidt dit tot lekkage van urine langs de katheter / incontinentie.
In andere situaties leidt dit tot een pijnlijke overrekking van de blaas
met risico op reflux van geïnfecteerde urine. Een verstopte katheter
zal eerder en frequenter moeten worden verwisseld. Dit vraagt
acute zorg en kan buiten reguliere werktijden vallen, wat tot hogere
zorgkosten leidt.Tevens leidt dit bij de patiënt tot grotere zorgafhankelijkheid en een lagere levenskwaliteit. 3,16,33,34,37

PRO-ACTIEF BELEID
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	Goede intake
Er zijn vele onderzoeken gedaan naar het voorkomen van katheter
encrustatie. Het zorgen voor voldoende intake, ruim 2 liter, lijkt
hierin een belangrijke rol te spelen.6,9,13-27,29,30 Sommige mensen drinken cranberrysap of gebruiken cranberry capsules, “omdat dit goed
is voor de blaas” en “baat het niet dan schaadt het niet”.
Heroverweeg dit gebruik! Cranberry kent haar toepassing bij vrouwen met recidiverende urineweginfectie tgv. de E-coli-bacterie. Maar
indien er sprake is van katheterencrustatie tgv. ureaseproducerende
bacteriën is er geen positief effect te verwachten van cranberry’s.
Sterker nog; de E-coli bacterie kan juist het ontstaan van katheter
encrustatie doen verminderen.11,18.
Probeer daarom eens te stoppen met cranberry’s, zeker indien men
geen indicatie heeft om het te gebruiken.
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Wisselfrequentie ophogen
Bij sommige patiënten blijkt een wisselfrequentie à 4 weken een
probleemloze periode op te leveren. Aan de hand van het bepalen
van een individueel katheter leven kan dus een pro-actief katheterwisselbeleid afgesproken worden. Dit leidt tot betere kwaliteit van

leven, maar is ook kostentechnisch gezien te prefereren boven frequent spoelen en streven naar bv. wissel à 6 weken. 5,37,41,43,47,49

Katheter(materiaal, soort, maat, ballon)
Alle materialen zijn ‘vatbaar’ voor het vormen van encrustatie.1-5,7,10,11,19,21,22,31,34 Bij gebruik van vol siliconen katheter duurt het
langer voordat de katheter verstopt zit door encrustatie, omdat een
siliconen katheter een groter lumen heeft, bij dezelfde Charriere
maat.
Alleen bij kortdurend katheter gebruik komt zilvercoated beter uit
de test.41
Heparine coated katheters lijken veelbelovend; heparine is een onderdeel van de GAG-laag. Dit vertraagt kristalgroei, mogelijk dat het
daarom ook een gunstig effect heeft op biofilmvorming.31
 Belangrijk is voorkeur van patiënt, draagcomfort.
Hydrogel coated scoort hierbij hoog!21,41
= Maat van de katheter; in principe geldt; hoe kleiner de maat,
hoe beter ivm minder frictie in de urethra. Echter bij het
afvoeren van viskeuze urine of haematurie is een groter lumen
wenselijk.6,42,44,46
= Maat van de ballon; hoe groter de ballon, hoe meer irritatie.42
	Echter; de gekozen ballon moet wel gevuld worden tot de
voorgeschreven hoeveelheid; onder- of overvulling kan leiden tot
het incorrect positioneren van de katheter tip.42,44
= 100% siliconen catheters hebben een semi-permeabele ballon.
	Vullen van de ballon met water met 10% glycerine voorkomt
dit.42,44 Het nadeel van een 100% siliconen katheter is dat bij
het leeghalen van de ballon een harde rand blijft staan, de zgn.
‘kerstboom’.42,44
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Spoelen van de katheter
Er is geen indicatie om protocollair/profylactisch te spoelen.11,42
Spoelen lost het onderliggend probleem niet op. Goed drinken
(ruim 2 liter) is een beter advies. In individuele situaties kan het
echter wel geïndiceerd zijn om te spoelen. Er zijn verschillende
spoelvloeistoffen: Solutio G, Solutio R, NaCl 0,9%, chloorhexidine.
Het heeft de voorkeur met zo min mogelijk vloeistof te spoelen; de
inhoud van een katheter is 4 ml.13,36 Het doel is vaak katheterspoelen en niet blaasspoelen.31 Het spoelen van de blaas heeft een paar
nadelen;
Door het spoelen, hetzij door de zure vloeistof, hetzij door de
‘kracht’ waarmee wordt gespoeld, wordt het blaasslijmvlies beschadigd. Door het spoelen is er een toename van urotheelcellen en
rode bloedcellen in de urine.3,12,13,17,31,37,43,47
Indien wordt overgegaan tot spoelen moet er een duidelijke indicatie zijn, afspraak over de hoeveelheid vloeistof en over de periode
waarover (kortdurend) gespoeld mag worden.36,37,47
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= Chloorhexidine of andere antiseptische middelen helpen NIET
tot het verminderen of voorkomen van bacteriurie bij verblijfskatheters. Het draagt daarentegen bij tot het creëren van
resistente koloniën.31,39,40
=	NaCl 0,9% voorkomt geen steenaanslag. NaCl is wel te gebruiken
bij checken op doorgankelijkheid of verwijderen van debris.11,42
=	Solutio G (pH 4) zuurt de urine niet blijvend aan, maar kan wel
steenaanslag oplossen.3,5,34,41
=	Solutio R (pH 2) wordt uitsluitend geadviseerd om te gebruiken
voorafgaand aan een katheterwissel, om een pijnlijke wissel met
weefselbeschadiging te voorkomen.3,13,36

Spoelen met Solutio G om encrustatie op te lossen / het katheter
lumen open te houden is aangetoond effectief. Hierbij is herhaald,
aaneengesloten spoelen met kleinere hoeveelheden vloeistof (2x50
ml) effectiever gebleken dan eenmaal spoelen met grote hoeveelheid (100ml).5,34,36 Het advies hierbij is gedurende een trialperiode
het effect te bepalen, alvorens langdurig spoelen voor te schrijven.
Start hiervoor met 2 x per week spoelen en bepaal aan de hand
van het resultaat het vervolg. Indien een katheter mét 2 x per week
spoelen goed doorgankelijk blijft, probeer dan wat 1 x per week
spoelen oplevert. Indien een katheter met 2 x per week spoelen
niet voldoende doorgankelijk blijft, verhoog de spoelfrequentie eerst
naar 3x per week, dan evt. naar 4x, enz. Er is geen standaardadvies
wat voor iedere patiënt geldt; het is een kwestie van trial & error.
Het is belangrijk dat je de kwaliteit van leven van de patiënt en het
kostenaspect hierbij in de gaten houdt (zie voorgaande).
Indien spoelen met Solutio G niet voldoende effect oplevert, is het
mogelijk kortdurend een periode met solutio R te spoelen. Geadviseerd wordt dit niet langer dan 2 weken aaneengesloten te doen.
Beter is het soms om Solutio R toe te passen voorafgaand aan een
katheter wissel, om steenaanslag aan de buitenkant van de katheter
op te lossen en zo een pijnlijke wissel met weefselbeschadiging te
voorkomen.3,13,36

	Preventief vervolgafspraken
Patiënten met encrustatie hebben 45% kans op het ontwikkelen
van blaasstenen.1,42 Tevens hebben deze patiënten een kans van 30%
op een recidief.1,48 Indien deze patiënten pro actief worden gepland
voor een cystoscopie, kan indien nodig, poliklinisch kleine stenen
vroegtijdig uit de blaas worden verwijderd, waardoor een operatieve
ingreep kan worden voorkomen.1
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Basistips dagelijkse verzorging
van een katheter
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=	Dagelijkse hygiëne van de insteekopening van de katheter bestaat
uit; 1-2 x dd wassen met water.6,7 Gebruik van zeep en ontsmettende middelen is niet bewezen effectiever!31,44,45
= Het afvoer systeem gesloten houden blijkt wél preventief te helpen voor bacteriurie bij kortdurende katheterisaties, maar niet
bij langdurige catheterisaties.45,31 Bacteriurie is niet te voorkomen
bij verblijfskatheters.31,45 Toch strekt het tot de aanbeveling het
katheter systeem zoveel mogelijk gesloten te houden. 6,7
= Voorkom tractie aan de katheter, door goede fixatie.6,7 Dit helpt
irritatie aan blaas en/of urethra voorkomen.
=	Bij gebruik van enkele druppels waterstofperoxide 3% of
verdunde azijn in de opvangzak, kan contaminatie van de katheteropvangzak worden voorkomen.
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Afnemen urinekweek

Afnemen van een urinekweek is alleen zinvol bij duidelijke klachten. Immers iedere patiënt met een verblijfskatheter (> 4 weken)
heeft een bacteriurie.16 Een urinekweek zal dus altijd positief zijn en
(over)behandeling met AB kan leiden tot resistentie. Bij duidelijke
klachten (pijn, koorts, flankpijn of verandering in het katheterleven)
kan er sprake zijn van een urineweginfectie. De bacteriurie is dan
niet langer asymptomatisch. Afnemen van een kweek kan dan zinvol
zijn. Het is verstandig de katheter te wisselen vóór afname van een
urinekweek. Anders wordt met name de biofilm van de katheter gekweekt.7,11-13,18 Na verwisselen van de katheter geeft een urinekweek
een reëler beeld van de flora aanwezig in urine.
Het verwisselen van een katheter als onderdeel van de behandeling
van een urineweginfectie is aan te bevelen omdat bacteriën in een
biofilm door een AB-behandeling moeilijk te bereiken zijn.18,31
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