Opdrachtformulier

Het verwijderen van een suprapubisch katheter
en het inbrengen van een ballonkatheter
Naam student:
Datum:

1	Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met
medestudenten of je docent met betrekking tot dit onderwerp.
2 Kijk in de bronnen welke informatie je kunt gebruiken bij het oefenen van deze vaardigheid.
3 Beantwoord de volgende vragen.
a Welke informatie moet je hebben voordat je de suprapubische katheter gaat inbrengen?
b Waarom moet je hier, in tegenstelling tot bij het inbrengen van een PEG-sonde, wel steriele handschoenen aan?
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Handelingsformulier

Het verwijderen van een suprapubisch katheter
en het inbrengen van een ballonkatheter
Naam student:
Datum:

Naam observator:
  
Beoordeling:
  

Voor alle handelingen geldt:
· Raadpleeg het dossier;
• Zorg voor voldoende privacy;
• Was je handen volgens de WIP-procedure;
•	Pas de voorschriften toe;
• Observeer en controleer de zorgvrager.

De student:		
Goed
Fout
1	Informeert:
· Vertel de zorgvrager wat je komt doen;
• Vertel het doel en de werkwijze.
2 Zet alle benodigdheden klaar binnen handbereik:		
• zo nodig: blaasspoelzakje 100 ml of 250 ml;
• steriele verblijfskatheter;
• steriele spuit 10 ml;
• aquadest in kant-en-klaarspuit of (plastic) flacon aquadest 10 ml;
• steriele spuit 10 ml + opzuignaald;
• naaldenbeker;
• bakje met 6 wattenbollen/gaasjes;
• water uit flink stromende kraan (evt: steriel water);
• celstof matje;
• opvangbak;
• handschoenen + steriele handschoenen;
• eventueel steriele doek voor steriel werkveld;
• op voorschrift: steriele spuit met glijmiddel;
• urine-opvangzak + bevestigingsmateriaal;
• steriel splitgaasje (bij geïrriteerde fistelopening);
• fixatiemateriaal;
• kocher;
• markeerstift;
• afvalbak.
3	Helpt zorgvrager in de juiste houding:		
•	Help de zorgvrager in een platliggende houding;
• Ontbloot slechts het te behandelen gebied.
4 Voert handeling uit:		
•	Leg de spuit met de voorgeschreven hoeveelheid aquadest voor de katheterballon klaar
of trek de voorgeschreven hoeveelheid aquadest op (Voor meer informatie over het
opzuigen van aquadest: zie Vilansprotocol Verwisselen suprapubische verblijfskatheter);
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• Giet water uit een flink stromende kraan over 5 wattenbolletjes/ gaasjes;
•	Leg het celstofmatje naast of onder de stuit van de zorgvrager;
• Klem de katheter vóór het vulkanaal van de katheterballon af met de kocher;
•	Trek handschoenen aan.
•	Leeg de urine-opvangzak in de opvangbak. (Voor meer informatie over het legen van
de urine-opvangzak: zie Vilansprotocol Verwisselen suprapubische verblijfskatheter);
• Ontkoppel de opvangzak van de katheter en gooi de opvangzak in de afvalbak;
•	Sluit het spoelzakje aan op de katheter en verwijder de kocher;
• Open het klemmetje van het spoelzakje en laat de spoelvloeistof inlopen. Sluit daarna
het klemmetje;
• Klem de katheter vóór het vulkanaal van de katheterballon af met de kocher;
• Verwijder het fixatiemateriaal gooi het in de afvalbak en breng vlak boven de huid een
markering aan op de katheter; Plaats de 10 ml-spuit op de ballonaansluiting van de
katheter en trek het ballonnetje leeg met behulp van de spuit (Spuit daarna 1 ml water
terug. Dit voorkomt ribbels op de katheter van de lege katheterballon en hierdoor
vermindert de kans op beschadiging van het weefsel.);
• Kijk in het zorgdossier na of de hoeveelheid aquadest overeenkomt met de
voorgeschreven hoeveelheid (de katheterballon kan poreus zijn geworden);
• Gooi de spuit in de afvalbak;
• Verwijder voorzichtig de katheter. Controleer:
- de lengte van de ingebrachte katheter met behulp van de markering;
- de katheterpunt op aanslag;
• Gooi de katheter spoelzakje/ urineopvangzak in de afvalzak;
•	Trek de niet-steriele handschoenen uit en stop deze in de afvalzak;
• Zet het opvangbakje en het bakje met gaasjes/ wattenbolletjes op het celstof matje;
•	Trek nieuwe handschoenen aan;
•	Reinig de fistelopening en de omgeving met wattenbolletjes/ gaasjes, van binnen
naar buiten, steeds 1 streek per gaasje;
•	Trek de handschoenen uit;
•	Spuit (indien voorgeschreven) glijmiddel in defistelopening en laat dit 5 - 7 minuten inwerken).
Dek de fistelopening af met een schoon wattenbol/gaasje.
•	Maak een steriel werkveld, laat de steriele handschoenen op het steriele werkveld liggen;
• Open de verpakking van de urine-opvangzak en laat de urine-opvangzak in de verpakking.
• Open de buitenverpakking van de katheter en laat de katheter in de binnenverpakking
op het steriele
• werkveld vallen.
• Open de binnenverpakking van de katheter zonder coating of maak de katheter met
coating gereed (Voor meer informatie over: zie Vilansprotocol Verwisselen
suprapubische verblijfskatheter);
• Bevestig de urine-opvangzak aan de katheter zonder dat de katheter of de
aansluitpunten onsteriel worden. Katheter blijft in binnenverpakking zitten;
•	Trek de steriele handschoenen aan;
• Breng de nieuwe katheter in over een lengte overeenkomstig de verwijderde katheter,
zorg dat de katheter steriel blijft. Als de blaas gevuld is met een spoelzakje moet er
spoelvloeistof uit de katheter in het steriele bekkentje lopen. (Voor meer informatie
over: zie Vilansprotocol Verwisselen suprapubische verblijfskatheter);
• Vul de katheterballon met de voorgeschreven hoeveelheid aquadest. (Voor meer
informatie over: zie Vilansprotocol Verwisselen suprapubische verblijfskatheter);
•	Trek de handschoenen uit;
•	Dek een geïrriteerde fistelopening af met een steriel splitgaasje met fixatiemateriaal;

4
253525_Verwijderen_suprapubisch_katheter_inbrengen_ballonkatheter.indb 4

© Noordhoff Uitgevers bv

25/08/14 8:04 PM

•	Fixeer de katheter met fixatiemateriaal zonder dat deze knikt. (Voor meer informatie
over: zie Vilansprotocol Verwisselen suprapubische verblijfskatheter);
				

Goed

Fout

5	Past juiste nazorg toe:		
•	Help de zorgvrager in de gewenste houding en dek hem weer toe;
• Vraag de zorgvrager of de behandeling naar tevredenheid is verlopen;
•	Ruim alles op en maak schoon.
6	Rapporteert de bevindingen:		
• Noteer de datum en het tijdstip van de handeling;
• Noteer de hoeveelheid aquadest in de ballon, de gebruikte maat en soort van de katheter;
• Noteer hoe de huid in de omgeving van de fistel eruitzag.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Toetsformulier

Het verwijderen van een suprapubisch katheter
en het inbrengen van een ballonkatheter
Naam student:
Datum:

Naam beoordelaar:
  
Beoordeling:
  

Kruis aan hoe de handelingen zijn uitgevoerd. Kies uit: V = Voldoende; O = Onvoldoende
Kruis aan door wie de beoordeling is gedaan. Kies uit: B = BPV; S = School
Opdracht
Je verwijdert de suprapubische katheter en brengt een ballonkatheter in bij een zorgvrager.
Voorbereiding

V

O

B

S

V

O

B

S

V

O

B

S

1 Verzamelt de relevante gegevens, met name uit het zorgdossier.
2 Vertelt de zorgvrager wat ze komt doen.
3 Overlegt met de zorgvrager op welke wijze de handeling het beste kan worden
uitgevoerd.
4 Zorgt voor privacy.
5 Zet alle benodigdheden klaar.
6 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
Uitvoering
7	Helpt de zorgvrager in de juiste houding.
8 Verwijdert de verblijfskatheter volgens protocol.
9 Zorgt dat er geen urine uitloopt tijdens het verwijderen.
10	Helpt de zorgvrager in een comfortabele houding.
11 Werkt ergonomisch, hygiënisch, kostenbewust en efficiënt.
Nazorg
12 Vraagt de zorgvrager of alles naar wens is.
13 Ruimt alles op de juiste plaats en wijze op.
14 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
15 Rapporteert de relevante bijzonderheden in het zorgdossier.
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Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:

8
253525_Verwijderen_suprapubisch_katheter_inbrengen_ballonkatheter.indb 8

© Noordhoff Uitgevers bv

25/08/14 8:04 PM

