Opdrachtformulier

Een suprapubisch katheter verwisselen
Naam student:
Datum:

1	Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met
medestudenten of je docent.
2 Kijk in de bronnen welke informatie je kunt gebruiken bij het oefenen van deze vaardigheid.
3 Beantwoord onderstaande vragen.
a. Wanneer mag de verpleegkundige (in plaats van de arts) de suprapubische katheter verwisselen?
b. Waarom kan bij het optrekken van gedestilleerd water uit de katheterballon de hoeveelheid niet overeenkomen
met de toegediende hoeveelheid?
c. Waarom dient het verwisselen van de suprapubische katheter met een gevulde blaas te gebeuren? Welke
mogelijkheden zijn er voor een gevulde blaas?
d. Verklaar waarom een suprapubische katheter, binnen één tot zes uur opnieuw ingebracht moet worden.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Handelingsformulier

Een suprapubisch katheter verwisselen
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 dat je de katheder komt verwisselen;
• Vertel het doel en de werkwijze.
2 Zet alle benodigdheden klaar:		
• Zo nodig: blaasspoelvloeistof 100 ml;
•	Steriele ballonkatheter;
•	Eventueel: katheterglijmiddel met anestheticum;
•	Een steriele 10 ml spuit;
•	Een steriele 10 ml spuit gevuld met steriel gedestilleerd water;
•	Een steriel bakje met deppers;
•	Gedestilleerd water of water uit de kraan (eerst flink doorstromen);
•	Een celstofmat;
•	Anti- allergiepleisters;
•	Eventueel een steriel splitgaas (voor een geïrriteerde fistelopening);
•	Handschoenen;
•	Steriele handschoenen;
• Opvangbak voor urine;
• Kocher;
•	Stift voor markering;
•	Een schone urine opvangzak (beenzak of bedzak);
•	Afvalbak.
3	Helpt zorgvrager in de juiste houding:		
•	Help de zorgvrager in een liggende houding;
•	Sla het dek om naar het voeteneinde en ontbloot de onderbuik;
•	Plaats het celstofmatje onder/ naast de zorgvrager.
4 Voert handeling uit:		
• Open het setje met steriele deppers en giet desinfectans hierover, houdt één depper apart;
• Klem met de kocher de katheter af (bij het aansluitpunt van de urine opvangzak)
•	Trek de niet- steriele handschoenen aan;
•	Leeg eventueel de urine opvangzak in de opvangbak;
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Wanneer de blaas wordt gevuld met de spoelvloeistof (zo niet (katheter is twee uur van
tevoren afgeklemd), sla de volgende vijf stappen over)
• Koppel de urine opvangzak los van de katheter en verwijder deze in de afvalbak;
•	Sluit het zakje met blaasspoelvloeistof aan op de katheter;
•	Maak de kocher los;
•	Laat het zakje met spoelvloeistof in de blaas lopen;
•	Plaats de kocher weer terug op dezelfde plaats van de katheter (voor het aansluitpunt
van de katheterballon)
• Verwijder de oude pleisters en eventueel splitgazen;
•	Gebruik de stift om de katheter net boven de huid af te strepen;
•	Sluit de 10 ml spuit aan op het aansluitpunt van de katheterballon;
•	Haal de vloeistof uit de katheterballon door middel van voorzichtig optrekken van de
spuit (spuit daarna 1 ml terug om ribbels op de katheter te voorkomen en daarmee
weefselbeschadiging);
•	Controleer aan de hand van het zorgdossier of de hoeveelheid opgetrokken gedestilleerd
water uit de katheterballon overeenkomt met de ingespoten hoeveelheid.
• Werp de spuit in de afvalbak;
• Verwijder de katheter met een draaiende beweging (verticale richting, lekkage uit de
insteekopening is normaal) Kijk goed naar de lengte van het ingebrachte gedeelte van
de katheter aan de hand van de streep;
• Observeer op aanslag op de katheterpunt;
• Werp de katheter in de afvalbak;
•	Trek de handschoenen uit;
•	Plaats het setje met natte, steriele deppers op het celstofmatje;
•	Trek niet steriele handschoenen aan;
•	Maak de insteekopening en de huid rondom de fistel schoon met de deppers (van binnen
(fistel) naar buiten, één streek per depper);
• Beoordeel de insteekopening op kleur en exudaat;
•	Trek de niet steriele handschoenen uit;
•	Spuit eventueel het katheterglijmiddel met anestheticum in de insteekopening en dek
de insteek af met een steriele depper;
• Vouw de verpakking van de steriele handschoenen open zodat er een steriel werkveld
ontstaat;
• Open de verpakking van de urine opvangzak; open de verpakking van de katheter, laat
deze in de binnenverpakking op het steriele werkveld vallen;
•	Maak de binnenverpakking van de katheter open en sluit de urine- opvangzak aan op
de katheter (aansluitpunten blijven steriel);
•	Trek steriele handschoenen aan;
• Noteer hoe de huid in de omgeving van de fistel eruitzag.
•	Haal de katheter uit de verpakking met de dominante hand, pak de katheter 5 cm
van de bovenkant en houdt de rest in een lus;
• Breng de katheter in (denk hierbij aan de lengte van de verwijderde katheter, bij
een gevulde blaas loopt er urine af);
•	Spuit de voorgeschreven hoeveelheid gedestilleerd water
• in de katheterballon;
•	Trek de katheter langzaam terug tot er weerstand optreedt;
•	Trek de steriele handschoenen uit;
•	Schuif twee nieuwe splitgazen om de katheter heen, plak de katheter in een lus
vast met pleisters;
•	Hang de urine opvangzak op aan het ophangsysteem.

4
253525_Suprabubisch_katheter_verwisselen.indb 4

© Noordhoff Uitgevers bv

26/08/14 1:42 PM

				

Goed

Fout

5	Past juiste nazorg toe:		
•	Help de zorgvrager in een gemakkelijke houding;
• Verwijder de celstofmat;
•	Dek de zorgvrager weer toe;
•	Ruim op en maak schoon.
6	Rapporteert de bevindingen:		
• Noteer het tijdstip van verzorging;
• Noteer de toestand van de insteekplaats;
• Noteer soort katheter, charrière en hoeveelheid gedestilleerd water in de ballon.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Toetsformulier

Een suprapubisch katheter verwisselen
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 verwisselt de suprapubische katheter 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 Vraagt of helpt de zorgvrager de onderbuik te ontbloten.
9 Verwisselt de suprapubische katheter volgens protocol.
10 Vraagt of helpt de zorgvrager de onderbuik te bedekken.
11	Helpt de zorgvrager in een comfortabele houding.
12 Werkt ergonomisch, hygiënisch, kostenbewust en efficiënt.
Nazorg
13 Vraagt de zorgvrager of alles naar wens is.
14	Ruimt alles op de juiste plaats en wijze op.
15 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
16	Rapporteert de relevante bijzonderheden in het zorgdossier.
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Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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