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Inleiding 

In overleg met uw arts zal er bij u een suprapubische 
blaaskatheter ingebracht worden. Het doel van deze katheter is 
om permanent de urineafvloed uit de blaas te waarborgen. 
 

Voorbereiding 

De ingreep vindt onder steriele omstandigheden plaats om 
infectie te voorkomen. Voor de ingreep wordt de buikwand 
geschoren, net boven het schaambeen. U hoeft voor de ingreep 
niet nuchter te zijn. Wanneer u bloedverdunnende middelen 
gebruikt, zal deze medicatie een aantal dagen van tevoren 
gestaakt worden. 
 

De operatie 
De operatie gebeurt onder plaatselijke verdoving. Vooraf zal 
vaak een blaaskatheter ingebracht worden via de plasbuis om 
de blaas te kunnen vullen. Na desinfectie van de buikwandhuid 
wordt de huid verdoofd met een injectie. Vervolgens maakt de 
arts ter plaatse van de verdoofde huid een klein sneetje van 1 
cm. Hierna wordt met een dikkere naald de blaas aangeprikt. 
Dit kan een pijnlijke gevoel geven. Vervolgens wordt een 
katheter geplaatst. De ingreep duurt ongeveer 10 minuten. 
 

Complicaties van de ingreep 
 Bloedverlies uit de blaas ten gevolge van de punctie 
 Schade aan de omliggende weefsels zoals een bloedvat of 

darmlis 
 Het risico wordt kleiner indien de blaas goed gevuld kan 

worden voor de punctie. Bij twijfel kan eventueel met behulp 
van echografie de blaas gelokaliseerd worden. 

 Bovengenoemde complicaties zijn uiterst zeldzaam. 
 

Omgaan met de katheter 
De insteekopening van de katheter moet dagelijks schoon 
gemaakt worden. Dit kan met gewoon water. Eventueel kan 
betadine zalf om de insteek opening gesmeerd worden. Op de 
katheter kan een urinezak worden aangesloten.  
 

 



Verwisselen van de katheter 
De verwisseling dient om de 6 à 8 weken plaats te vinden onder 
steriele omstandigheden. Meteen nadat de oude katheter is 
verwijderd, moet de nieuwe worden ingebracht, omdat het 
insteekkanaal vrij snel kan sluiten. Indien er veel steenaanslag 
plaatsvindt op de katheter kan de verwisseling soms beter 
vervroegd worden. 
 

Complicaties 
 
Blaaskrampen 
Er wordt dan urine geperst naast de katheter. Dit kan ook een 
gevolg van een infectie zijn. Het urineverlies door blaaskramp 
kan ook via de plasbuis plaats vinden. 
 
Verstopping van de katheter 
De katheter dient gespoeld te worden of zonodig verwisseld te 
worden. 
 
Uitvallen van de katheter 
Wanneer de katheter is uitgevallen moet er zo snel mogelijk 
een nieuwe katheter ingebracht te worden, voordat het gaatje 
zich gesloten heeft (dit kan zeer snel zijn). Soms is het nodig 

om de katheter opnieuw te plaatsen. 
 

Vragen 
Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als 
extra informatie naast het gesprek. Bijzondere omstandigheden 
kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. Heeft u nog vragen, 
stel ze gerust! U kunt de polikliniek Urologie bereiken via het 
telefoonnummer 010 - 893 0000. 
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