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Plaatsen van een sp-katheter

Uw arts heeft voorgesteld om een suprapubische (sp) katheter in te
brengen. Een katheter is een dun slangetje dat ervoor zorgt dat de urine
continu uit de blaas loopt. In deze folder geven wij u informatie over de
gang van zaken voor, tijdens en na het onderzoek.
Wij verzoeken u vriendelijk om 10 minuten voor aanvang van de ingreep aanwezig te zijn.
Bent u verhinderd, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek Urologie.

Voorbereiding




Het is niet nodig dat u nuchter bent voor de ingreep, u mag gewoon eten en drinken.
Voor de ingreep wordt, indien nodig, de buikwand geschoren.
Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Overleg dan op tijd met uw arts of u hiermee
door moet gaan. Doe dit meer dan een week voor het onderzoek.

Stop nooit op eigen initiatief met het innemen uw medicijnen. Bespreek dit altijd met uw arts.

De ingreep










De ingreep gebeurt meestal poliklinisch onder plaatselijke verdoving. Zo nodig brengen
we een blaaskatheter in via de plasbuis om de blaas te kunnen vullen
Tijdens de ingreep wordt de blaas in beeld gebracht door echografie. Na desinfectie
verdooft de arts de buikwandhuid met een injectie.
Vervolgens maakt de arts op de plaats van de verdoofde huid een gaatje.
Hierna prikt hij met een naald voorzien van een holle buis in de blaas.
Door dit buisje wordt de suprapubische katheter (een dun slangetje) rechtstreeks in de
blaas geplaatst.
Het buisje wordt verwijderd en de ballon van de katheter wordt opgeblazen om te
voorkomen dat de katheter uit de blaas raakt.
De urine wordt opgevangen in een zakje.
Het wondje bij de suprapubische katheter bedekken we met een steriel gaasje.
De ingreep duurt ongeveer een half uur.

Naar huis
Na de ingreep kunt u meteen naar huis. We adviseren u om iemand mee te nemen die u
naar huis kan brengen. U krijgt een pakket mee naar huis met verzorgings- en
opvangmateriaal en instructies voor gebruik van de sp-katheter.

Verwisselen van de katheter
Om de 6 tot 12 weken is het nodig om de katheter te wisselen. De eerste keer gebeurt dat in
het ziekenhuis na 6 weken, daarna neemt de thuiszorg dit over.
Nadat de oude katheter is verwijderd, brengen me meteen een nieuwe katheter in zodat het
insteekkanaal niet dichtgroeit.

Complicaties
Mogelijke complicaties zijn blaasbloedingen of het aanprikken van de darmen.

Wanneer neemt u contact op?
Neem contact op met het ziekenhuis als:
 u op de dag van het plaatsen veel pijn in de buik krijgt
 de katheter uit de buik valt. Het insteekkanaal gaat erg snel dicht; binnen 3 - 4 uur. Het is
belangrijk dat een nieuwe katheter zo snel mogelijk ingebracht wordt.
 Koorts boven 38,5 ºC vanwege een mogelijke ontsteking.
Overdag belt u met de polikliniek Urologie, ’s avonds of in het weekend met de afdeling
Spoedeisende Hulp, locatie Oost.
Lees meer in de OLVG-folder ‘Blaaskatheter’.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online www.olvg.nl/urologie
Contact
polikliniek Urologie, locatie Oost – P3
T
020 510 86 94 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
E
urologie@olvg.nl
polikliniek Urologie, locatie West – Route 16
T
020 510 86 94 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
E
urologie@olvg.nl
afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost
T
020 599 30 16 (alleen buiten kantoortijden)
Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden
Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht
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