Kinderafdeling

Naar huis met een suprapubische katheter
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Uw kind gaat naar huis met een suprapubische katheter. Dit is een slangetje
dat door de uroloog via een sneetje in de buikwand, net boven het
schaambeen, in de blaas is ingebracht. Deze katheter is bedoeld om de
nieuwe plasbuisconstructie tijdens de eerste 10 dagen rust te geven.

Regels om infecties te voorkomen

• Maak de huid rondom het sneetje waar de katheter ingebracht is dagelijks
schoon met water.
• Droog daarna de huid goed af.
• Gebruik nooit talkpoeder of crème.
• Was en droog uw handen goed voor en na het loskoppelen of vervangen
van de opvangzak.
• Verbind het insteekgaatje dagelijks zoals u dat geleerd hebt van een 		
verpleegkundige van de Kinderafdeling.
Het insteekgaatje rond de katheter kan rood en soms gezwollen zijn. Dit is
normaal en meestal geen ontsteking.

Het legen van de opvangzak
•
•
•
•
•

Was uw handen voor en na het legen en droog ze goed af.
Open de aftapkraan.
Laat de urine in het toilet of in een opvangkan lopen.
Sluit de aftapkraan.
Droog het puntje van het aftapkraantje af met een stukje toiletpapier.

Het verwisselen van de opvangzak
•
•
•
•
•
•
•
•

Was uw handen voor en na het verwisselen en droog deze goed af.
Open de verpakking en haal de nieuwe opvangzak eruit.
Haal de gebruikte opvangzak weg.
Pak de katheter met 1 hand vast en knik deze tussen duim en wijsvinger
zodat er geen urine uit kan lopen.
Desinfecteer het aansluitpunt van de katheter met alcohol.
Verwijder de beschermdop van de nieuwe opvangzak.
Sluit de nieuwe opvangzak aan op de katheter.
Gooi de gebruikte opvangzak in de vuilnisbak.

Wat als er geen urine meer in de opvangzak loopt?

• Uw kind moet goed drinken, zeker 1 liter per dag.
• Houd ook de stoelgang van uw kind in de gaten. Een volle darm kan 		
namelijk op de katheter drukken en het doorlopen van urine verhinderen.
• Controleer regelmatig of er geen knik in de katheter zit en of deze niet
verstopt is. Ook de slang tussen de katheter en de opvangzak mag niet
geknikt zijn.
• De opvangzak moet lager hangen dan de blaas, anders kan de urine niet
goed aflopen.
• Af en toe kan er urine lekken via de plasbuis. Dit komt waarschijnlijk door
een samentrekking van de blaas. Om dit te voorkomen krijgt uw kind
medicijnen (3 keer per dag 2 milliliter Oxybutinine).

Wanneer een arts waarschuwen?

• Als de katheter eruit valt, moet deze zo snel mogelijk vervangen worden.
Dit is een spoedsituatie.
• Als uw kind zich niet goed voelt, koorts heeft hoger dan 38,5°C en buikpijn
heeft.
• Als er 2 tot 3 uren lang geen urinelozing is.
• Als er een bloeding is.
Van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 16:30 uur kunt u contact
opnemen met:
De polikliniek Urologie, telefoonnummer: 0515 - 48 84 00.
de Kinderafdeling, telefoonnummer: 0515 - 48 83 30.
Buiten kantoortijden belt u met de Spoedeisende Hulp via de receptie van het
ziekenhuis.
Telefoonnummer: 0515 - 48 88 88.
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