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Urologie
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotografie, microfilm, geluidsband elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een
retrievalsystem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever.

ONDERWIJSBIJEENKOMST
Urologie
Vaardigheden:













Blaaskatheterisatie eenmalig vrouw
Blaaskatheterisatie eenmalig man
Blaaskatheterisatie verblijfskatheter inbrengen vrouw
Blaaskatheterisatie verblijfskatheter inbrengen man
Blaaskatheterisatie verblijfskatheter verwijderen
Suprapubische katheter verzorgen
Suprapubische katheter wisselen (alleen verpleegkundige)
Suprapubische katheter verwijderen
Blaas eenmalig spoelen met behulp van Uro-tainer
Manueel blaasspoelen
Spoelen van een nefrostomiekatheter
Wisselen van een condoomkatheter
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Doelstellingen
Na verwerking van de voorbereidende opdrachten en deelname aan de bijeenkomst, kan de
deelnemer:



Het theoretisch deel van de protocollen benoemen.
De benodigdheden benoemen die noodzakelijk zijn om volgens de protocollen te kunnen
werken.
De juiste berekeningen maken voor het bereiden van de medicatie.
De hier onderstaande handelingen volgens protocol uitvoeren;















eenmalig katheteriseren bij de vrouw
eenmalig katheteriseren bij de man
een verblijfskatheter inbrengen bij de vrouw
een verblijfskatheter inbrengen bij de man
een verblijfskatheter verwijderen
Suprapubische katheter verzorgen
Suprapubische katheter wisselen
Suprapubische katheter verwijderen
Blaas eenmalig spoelen met behulp van Uro-tainer
Manueel blaasspoelen
Wisselen van een condoomkatheter
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Programma
Inleiding op de bijeenkomst.

05 min

Demonstratie
Blaaskatheterisatie eenmalig vrouw
Blaaskatheterisatie eenmalig man

15 min

Oefenen in subgroepjes

15 min

Demonstratie
Blaaskatheterisatie verblijfskatheter inbrengen vrouw
Blaaskatheterisatie verblijfskatheter inbrengen man
Blaaskatheterisatie verblijfskatheter verwijderen

20 min

Pauze

10 min

Oefenen in subgroepjes

20 min

Demonstratie
Suprapubische katheter verzorgen
Suprapubische katheter wisselen (alleen verpleegkundige)
Suprapubische katheter verwijderen

15 min

Oefenen in subgroepjes in de protocollen.

30 min

Demonstratie
Blaas eenmalig spoelen met behulp van Uro-tainer
Manueel blaasspoelen
Wisselen van een condoomkatheter

20 min

Oefenen in subgroepjes

20 min

.

Evaluatie en uitdelen antwoorden van zelfkennistoets

10 min
Totaal: 180 min.
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Voorbereidende studieactiviteiten
Studieactiviteit:
Bestudeer uit de literatuurbijlage de protocollen en de artikelen.
Deze literatuur kan worden ingezien op de site:
www.skillstrainingscentrumlimburg.nl
Zelfkennis toets:
Beantwoord onderstaande vragen schriftelijk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Welke complicaties kunnen er optreden bij het katheteriseren van mannen en
vrouwen bij het gebruik van urineblaaskatheters?
Van welke soorten materialen kunnen katheters gemaakt worden en hoelang mogen ze in
situ blijven?
Hoever breng je de verblijfskatheter in de urethra bij de mannen en bij de vrouwen?
Motiveer je antwoord.
Waar let je op bij het fixeren van de katheter en waarom is goed fixeren belangrijk?
Noem een indicatie om bij een man een verblijfskatheter of eenmalige katheterisatie uit te
voeren.
Welke aandachtspunten moet je in acht nemen bij het installeren van de urethra van de man
met anesthetisch glijmiddel?
Waarom geeft een uroloog vaak de voorkeur aan intermitterend katheteriseren in plaats
van een verblijfskatheter?
Welke complicaties kunnen er optreden tijdens het blaasspoelen?
Wanneer je de spoelvloeistof controleert, waar let je dan op?
Leg het verschil uit tussen actieve en passieve blaasspoeling met de Uro-tainer®
Welke symptomen duiden op blaaskrampen?
Waardoor kunnen blaaskrampen veroorzaakt worden?
Waar let je op als je een urineblaaskatheter verwijderd hebt?
Wat is een suprapubische katheter?
Wanneer wordt de suprapubische katheter toegepast?
Welke functies heeft het blaasspoelen bij het verwisselen van de suprapubische katheter?
Hoe controleer je of de suprapubische katheter goed is ingebracht?
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Literatuur
Studie literatuur
Anatomie urinewegen
Artikel:
Titel:
Bron:

Richtlijnen voor katheteriseren
V&VN

Protocollen:
 Blaaskatheterisatie eenmalig vrouw
 Blaaskatheterisatie eenmalig man
 Blaaskatheterisatie verblijfskatheter inbrengen vrouw
 Blaaskatheterisatie verblijfskatheter inbrengen man
 Blaaskatheterisatie verblijfskatheter verwijderen
 Suprapubische katheter verzorgen
 Suprapubische katheter wisselen (alleen verpleegkundige)
 Suprapubische katheter verwijderen
 Blaas eenmalig spoelen met behulp van Uro-tainer
 Manueel blaasspoelen
 Wisselen van een condoomkatheter
Titel:
Bron:
Auteurs:

Allemaal beestjes
Nursing 2015
Alliette Jonkers

Titel:
Bron:
Auteurs:

7 Vragen over urineweginfecties bij kwetsbare ouderen
Nursing 2019
Jeroen Wapenaar

Verrijkingsliteratuur:
Titel:
Bron:
Auteurs:

Zorg voor een vlotte doorstroming
Nursing
Mirjam Kappert

Titel:
Bron:
Auteurs:

Na het plassen handen wassen
Nursing 2011
Mirjam Kappert

Titel:
Bron:
Auteurs:

Kwetsbaar met katheter
Zorg in beeld
Marloes Oelen en Toon Hendriks
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Titel:
Bron:
Auteurs:

Terecht en onterecht gebruik van urinekatheters
Tijdschrift voor de geneeskunde
Jolien Janzen en Suzanne Geerlings

Titel:
Bron:
Auteurs:

6 vragen over zelfkatheterisatie
Nursing
Marloes Oelen

Titel:
Bron:
Auteurs:

Intermitterende katheter en verblijfskatheter
Bijzijn 2010
Andri van Beelen

Titel:
Bron:
Auteurs:

De onderschatte risico’s van een blaaskatheters
AMC
Simon Knepper
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Protocollen
Protocollen worden door de instelling verstrekt. Veelal zijn dit de Vilans Protocollen.
Zelf gemaakt protocollen zijn ook mogelijk mits deze aan de in Nederland geldende richtlijnen
voldoen qua Hygiëne en handelswijze.
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