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Blaas- en katheter spoelingen

• Cel Vandewinkel

Richtlijnen

• Routinematige blaasspoeling: geen nut

• Blaasirrigatie en instillatie met onderhoudsoplossingen voorkomen 
geen katheter gerelateerde UWI. Ze kunnen wel worden aanbevolen 
bij speciale omstandigheden zoals bloedklonters, debris (EAUN 2012)

• Houton, Bradley, Cardenas 2010

• Hagen, Sinclair, Cross 2010

• Shepherd, Mackay, Hagen 2017

Blaasspoeling en blaasirrigatie

• Blaasirrigatie: constant spoelen van blaas met steriele vloeistof 

• Manuele blaasspoeling: spoelen van de blaas met steriele vloeistof 
door gebruik van jeanetspuit of urotainer

• Katheterinstillatie: Preventie en behandelen van katheter blokkage

• Blaasinstillatie: 

-Blaaskanker

-Interstitiële cystitis

-Chronische blaasinfectie

Blaasspoeling bij klonters of debris

Oorzaak: traumatisch, pathologisch , infectieus of postoperatief

• Bloeding in blaas

• Bloeding in prostaat

• Bloeding in ureter

• Bloeding in nier

• Infectie met veel pus

TURP Ballon 60 cc dufour sonde op blaashals
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Sonde loopt niet af

• Knik in sonde of afloop

• Urinezak is vol 

• Te weinig hevel

• Verstopte sonde

• Pijnlijk 

Verstopte katheter

• 1e malen proberen met leiding af 
te knellen en te pompen: bij 
kleine klonters

• Speciale spoeltrousse met peer

Manuele blaasspoeling 

Manuele blaasspoeling en ontklonteren

• Eerst aanzuigen met kracht tot er geen klonters of debris meer komen 

• Urine laten aflopen

• 50 a 100cc fysiologisch met gedoseerde kracht inspuiten en dadelijk met 
kracht aanzuigen tot spoelvocht helder is. Na TURB max 50cc en minder 
krachtig

Manuele spoeling voor sonde uit gaat.
Bij patiënt die veel klonters had of bij zeer donkere urine

Manueel spoelen zoals steeds

Ballon aflaten en weer spoelen

Sonde wat terugtrekken: klonters in prostaatloge  en 
voorzichtig spoelen 



11/10/2019

3

Manuele spoeling voor sonde uit gaat

Sonde max. 5 cm terugtrekken Zo helder sonde uit

1x manuele spoeling

-3 loopsonde

-1x sonde

1 x manuele spoeling 1 x manuele spoeling

Zeer bloederige urine na prostaat OK Felle hematurie na TURP

• Ballon bijblazen

• Tractie aanleggen



11/10/2019

4

Tractie sonde

Katheter blokkage

problemen

Enkele oorzaken van blokkage

• Afgeklemde afloop

• Volle urinezak

• Constipatie

• Blaassteen

• Katheter encrustatie door minerale aanslag

• calcium phosphates, struvite (magnesium ammonium 

phosphate)

Oorzaak van katheter blokkage

Urine normaal

licht zuur

Infectie met 

urease productie

Urine pH

wordt

alkalisch

Urease splitst

ureum om 

ammoniak vrij te

maken

Struviet & calcium

geven phosphaat neerslag
Encrustatie

en blokkage

Encrustratie, debris en Biofilm

• Encrustatie of korstvorming is een gevolg van bacteriën in de urine, meestal Proteus 
mirabilis, die een enzym produceren dat urease heet en dat ureum opdeelt in ammoniak 
en kooldioxide. Het gevolg hiervan is dat de alkaliteit stijgt, hetgeen de ideale 
omstandigheden creëert voor de ontwikkeling van kristallen, bijvoorbeeld struviet
(magnesiumammoniumfosfaat) en calciumfosfaat. De kristallen ontwikkelen zich rondom 
de openingen, ballon en het binnenste lumen van de katheter (Hagen, Sinclair en Cross   
2010)

• Débris wordt veroorzaakt door urotheelcellen uit de blaas, tumoren die cellen afgeven, 
bloed van een infectie, ziekte, felle pus bij UWI, urologische chirurgie of urologisch letsel, 
of slijmcellen.

• Biofilm

• Een dun laagje micro-organismen dat zich hecht aan de oppervlakte van een organische 
of niet-organische structuur, samen met de polymeren die ze uitscheiden [ Stickler, 
Feneley,  2010 – Feneley, Kunin en Stickler 2011].

• PREVENTIE: extra Calciumcitraat of citroenen : geen bewijs!

Katheter instillatie oplossingen.

Suby G Twin 

citroenzuur solution , pH 4,2 , magnesium oxide , 

natriumbicarbonaat,  

Solution R Twin

6% citric acid solution, pH 2, containing magnesium carbonate 

Saline 0.9%               

A neutral solution,  pH 7, flushing of debris and small blood 

clots. 

https://www.altmetric.com/details.php?domain=www.cochranelibrary.com&citation_id=17046006
https://www.altmetric.com/details.php?domain=www.cochranelibrary.com&citation_id=17046006
https://www.altmetric.com/details.php?domain=www.cochranelibrary.com&citation_id=17046006
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Katheter instillatiemiddel Suby G twin

• Voorkomen van kristallisatie van 
fosfaten en oplossen van 
bestaande verkalking van katheter 
zelf

• Frequentie advies firma: 2 a 3 x per 
week 

• Individueel te bepalen volgens 
snelheid van verstoppen: van 1 x 
tot 2 a 3 x per week

• 30cc in sonde brengen, 5 minuten 
contact en laten aflopen en dit 
dadelijk herhalen met 2e zakje.

Dwarsdoorsnede van  2 katheters (I en II) met encrustatie, met evolutie na

instillatie van acide (zuur) oplossing.

Katheterinstillatie middel Solutio R Twin

• Hardnekkige kristallisatie waar 
Suby G onvoldoende is

• Hogere concentratie urinezuur

• Ph 4

• 2 a 3 x per week volgens firma 
maar individueel te bepalen

Katheter instillatiemiddel fysiologisch en 
chloorhexedine

• Neutrale zout oplossing ph 7

• Wegspoelen van debris of 
bloedklonters: geen zin!

• 2 x daags

• Met chloorhexedine: preventie 
infecties E coli en gram positieve 
bacteriën; geen zin

• 2 a 3 x daags en 15 a 30 minuten 
contact!

Blokkage katheter

• Bij verwijderen katheter openingen 
controleren op korsten en zo ja 
katheter doorknippen om te 
controleren.

• Wissel van katheter aanpassen aan 
encrustratie

• Dikwijls beter katheter sneller te 
vervangen dan gebruik Suby G

• Suby G  en Solutio R niet terug 
betaald

Preventie van blokkages

• Sonde is laatste keus

• Sonde keuzes:

- Zo mogelijk IC

- Silicone en hydrogel katheter

- Open tip

- Ch. niet onder 16

- Sonde valve: minder blokkages alle 2 a 4 uur laten aflopen
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Literatuur beenzak of valve

• Valve

-Normale blaasfunctie

-Comfortabeler

-Meeste patiënten verkiezen dit

-Minder infecties

-Mobieler

-Minder verstopping

Niet bij UWI, prostatitis

Literatuur beenzak of valve

• Sabbuba N, Stickler DJ, Long MJ, Dong Z, Short TD, Feneley RJ. Does the valve
regulated release of urine from the bladder decrease encrustation and blockage
of indwelling catheters by crystalline proteus mirabilis biofilms? J Urol. 
2005;173:262–266. [PubMed] [Google Scholar] 

• German K, Rowley P, Stone D, Kumar U, Blackford HN. A randomized cross-over 
study comparing the use of a catheter valve and a leg-bag in urethrally
catheterized male patients. Br J Urol. 1997;79:96–98. [PubMed] [Google Scholar]

• Wilson C, Sandhu SS, Kaisary AV. A prospective randomized study comparing a 
catheter-valve with a standard drainage system. Br J Urol. 1997;80:915–917. 
[PubMed] [Google Scholar]

• Kristiansen P, Pompeius R, Wadström LB. Long-term urethral catheter drainage 
and bladder capacity. Neurourol Urodyn. 1983;2:135–143. [Google Scholar]

Suprapubische sonde

Voordelen:

• Minder infecties 

--Minder kans op resistentie bij SPS

Bij man

-Minder kans op urethritis

-Minder kans op prostatitis

-Minder kans op epididimitis

Meer comfort

Vervangen SPS

Voorwaarden:

-Technisch verpleegkundige verstrekking (B2-akte) die 
enkel kan gebeuren op medisch voorschrift.

-Best staand order door arts laten tekenen

-1e wissel moet door arts gebeuren

-Er moet fistelvorming zijn (Na ~4 weken)

-Met verblijfsonde met ballon

35

Welke sonde

•Nooit latex

Sillicone: flexibel - beter verdragen - minder 
irritatie urethra- minder aanslag – grotere interne 
diameter

-Rigidere buitenkant en kans op lekkage ballon

-2 a 3 maanden ter plaatse 

36

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15592093
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=J+Urol&title=Does+the+valve+regulated+release+of+urine+from+the+bladder+decrease+encrustation+and+blockage+of+indwelling+catheters+by+crystalline+proteus+mirabilis+biofilms?&author=N+Sabbuba&author=DJ+Stickler&author=MJ+Long&author=Z+Dong&author=TD+Short&volume=173&publication_year=2005&pages=262-266&pmid=15592093&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9043506
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Br+J+Urol&title=A+randomized+cross-over+study+comparing+the+use+of+a+catheter+valve+and+a+leg-bag+in+urethrally+catheterized+male+patients&author=K+German&author=P+Rowley&author=D+Stone&author=U+Kumar&author=HN+Blackford&volume=79&publication_year=1997&pages=96-98&pmid=9043506&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9439409
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Br+J+Urol&title=A+prospective+randomized+study+comparing+a+catheter-valve+with+a+standard+drainage+system&author=C+Wilson&author=SS+Sandhu&author=AV+Kaisary&volume=80&publication_year=1997&pages=915-917&pmid=9439409&
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Neurourol+Urodyn&title=Long-term+urethral+catheter+drainage+and+bladder+capacity&author=P+Kristiansen&author=R+Pompeius&author=LB+Wadström&volume=2&publication_year=1983&pages=135-143&
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Kraagje bij silicone sonde vooral SPS

37

Welke sonde? Hydrogel coated

•Film op sonde die vochtig en glad wordt in 
contact met vocht.

•In plasbuis urethrale klieren die vocht geven

•Vlotter sonderen en geen kraagje

•2 a 3 maanden ter plaatse

38

39

Welke  Ch. ?

(1CH = 1/3 mm)

•Bij de meeste patiënten wordt gestart met 
CH 12 en opgevoerd tot CH 16 over verloop 
van ~12 w

•Bij wissel maximum 1 maat groter

Wanneer sonde wissel? 

•Medisch voorschrift

• 1e best na 4 weken

• Per patiënt individueel te bepalen

• Na verwijderen sonde controleren van uiteinde en 
openingen

• Bij geen biofilm, encrustratie sonde 2 weken langer laten en 
zo opdrijven tot 2 a 3 mnd

• Bij veel biofilm of encrustratie sonde wissel alle 3 weken en 
zo nodig vlugger

40

Wisselen S.P.S. 

•Steeds reserve sonde 

•Patiënten dossier raadplegen 

•Patiënt voorlichten en geruststellen

•Houding patiënt : rug en relax

•Als sonde uit is zo snel mogelijk nieuwe sonde 
plaatsen: risico van dichtgaan fistel

41 42

Hand hygiëne
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Materiaal 

43 44

45 46

Opletten hoe diep katheter zit

47 48
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2 a 3 cm dieper dan ze zat Wachten tot urine komt alvorens ballon op te 
blazen

50

Zuivere urinezak en UMK

51 52

Verband

53 54

Verband
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Afklemmen op voorhand?

•Afklemmen 20 min. voor wissel 

-Urine in blaas

-Snel urine in leiding

-Urine kan weglopen via fistel

•Niet afklemmen

-Duurt even eer urine komt

-Weinig kans op weglopende urine 

55

Wisselen van sonde

1. Met steriele handschoenen

2. No touch: 

-sonde wordt ingebracht 
zonder de sonde met de 
hand vast te nemen

-met plastieke sleeve en 
onsteriele handschoenen

56

57

Vervangen SPS No touch

No touch

•58

Problemen bij het wisselen

• Zorg dat patiënt volledig PLAT ligt en ontspannen is

•Met vrouwensonde voorzichtig proberen en bij slagen 
dadelijk verblijfskatheter plaatsen

•Desnoods vrouwenkatheter tijdelijk laten zitten 

• Tijdelijk trans urethrale katheter plaatsen

• Zo nieuwe sonde niet geplaatst kan worden, arts 
verwittigen. Bij niet kunnen wisselen is nieuwe 
punctie of sondage nodig 

59

Aandachtspunten

• Patiënt goed doen drinken op voorhand

• Steeds controleren of er urine afloopt

• Geen urine (veel drinken en debiet volgen)     Met grote spuit en 
steriel water juistheid sonde controleren 

• Geen urine : uiteinde katheter door sfincter tot in urethra of vagina 

• Patiënt en familie goede info geven (gesloten systeem!) 

• Verwijderen van sonde kan moeizaam zijn (debri, kraagje)
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Verzorging SPS

Hoe dikwijls?

Afhankelijk van patiënt

-Infectietekens: dagelijks en met ontsmetting. 

-Geen ontsmetting zo geen  infectietekens

Douche of bad?

-Douche: reinigen van fistel met zuiver washandje of 
doekje zo er korstjes zijn en goed naspoelen en drogen 
met zuivere doek

Reinigen met fysiologisch en goed drogen

-Bad mag maar met waterdicht afgedekte fistel

Voorkomen van infectie door besmet water

si l

Verzorging SPS

•Verbandmateriaal

-Afhankelijk van patiënt

-Rap infectie of niet

-Huishoudelijk zuiver Ja

-Volledig afplakken? Kan

-Polyurethaan bedekkend verband? Kan

-Compres met gewone klevers? Kan

-Niets? Kan

Speciaal anti infectieverband: geen zin en duur 64

fixatie sonde

Aandachtspunten voor patiënt en familie 

• Info over verzorging 

• Goede hygiëne

-Steeds handen wassen 
-Barriere creme of spray 

• Goede diurese

• Gesloten systeem respecteren

• Bij pijn, hematurie, koorts , …. Arts raadplegen 
• CAVE infectie !!!

• Reserve sonde

65 66

Suprapubische sonde

• het kraantje – stopje
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Problemen suprapubische sonde

•Verstopt 

•Lekkage naast sonde 

•Roodheid insteekplaats

•Koorts

•Pijn nierstreek

•Sonde valt er uit

•Patiënt informeren

67

Lekkage naast sonde
Fuite a coté de la sonde

•Blaasspasmen (anticholinergica - enkele cc uit 
ballon)

•Verlies trans-urethraal of via fistel

•Overactieve blaas (MS en dwarslaesie)

•Sonde sluit onvoldoende af 

•Verstopt 

68

69

Purple urinary bag syndrom Casus 

• Gespannen man

• Wil geen wissel in ZH

• Rolstoelpatiënt

70

71

Normaal plassen


