Urologie

SP-katheter plaatsen
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 leest u over wat u kunt verwachten
voor, tijdens en na het onderzoek.

Uw afspraak
Op de afgesproken datum meldt u zich bij de balie van de polikliniek urologie. Wij verzoeken u vriendelijk om
tien minuten voor aanvang van de ingreep aanwezig te zijn.

Voorbereiding
 Voor deze ingreep hoeft u niet nuchter te zijn.
 Gebruikt u bloedverdunnende middelen? Dan moet u deze medicatie, in overleg met uw behandelend
arts, enige dagen van tevoren te stoppen.
 Als u overgevoelig bent voor jodium meld dit dan aan uw behandelend arts en verpleegkundige.
 Indien nodig wordt voor de ingreep de buikwand geschoren.

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, zodat hij beter aan te prikken is.
 Na desinfectie met jodium 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 (de trocard) de blaas aan.
 Hij verwijdert de naald, de trocard blijft achter, en plaatst de suprapubische katheter (een dun slangetje)
rechtstreeks in de blaas.
 Daarna verwijdert de arts de trocard en wordt de ballon van de katheter opgeblazen om te voorkomen
dat de katheter uit de blaas raakt.
 De urine wordt opgevangen in een zakje.
 Tijdens de ingreep wordt de blaas in beeld gebracht door echografie.
 Na het plaatsen van de suprapubische katheter verwijdert de arts de blaaskatheter.
 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.
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Verwisselen van de katheter
De verwisseling van de katheter gebeurt om de zes weken. Hiervoor krijgt u steeds een nieuwe afspraak op de
polikliniek. Meteen nadat de oude katheter is verwijderd, moet de nieuwe worden ingebracht omdat het
insteekkanaal vrij snel dicht kan groeien.

Complicaties
Mogelijke complicaties zijn blaasbloedingen of het aanprikken van de darmen. Als de katheter uit de buik valt,
moet u direct contact opnemen met de polikliniek urologie of de verpleegafdeling urologie (3e etage).

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem contact met ons op via een van deze
telefoonnummers. U kunt ook onze website raadplegen.

Bent u verhinderd?
Heeft u een belangrijke reden waarom u niet kunt komen op uw afspraak? Neem contact met ons op via één
van deze telefoonnummers. Gaat het om een opname? Bel dan het patiënten servicebureau. Bel zo snel
mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor uw afspraak. Anders kunnen wij u een wegblijftarief in rekening brengen.
Kijk op onze website voor het actuele tarief.

Telefoonnummers BovenIJ ziekenhuis
Hoofdreceptie
Urologie polikliniek
Verpleegafdelingen 3e etage
centrale balie – bereikbaar op
maandag t/m vrijdag van
07.00 – 19.30 uur
Urologie verpleegafdeling

020 - 634 6346
020 - 634 6243
020 - 634 6066

020 - 634 6439

Adres BovenIJ ziekenhuis
Postadres
Postbus 37610
1030 BD Amsterdam
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Bezoekadres
Statenjachtstraat 1
1034 CS Amsterdam
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