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Blaaskatheterisatie bij vrouw, eenmalig 

Omschrijving 
Reinigen labia en meatus. Inbrengen glijmiddel in urethra. Inbrengen katheter via urethra. Legen blaas. 
Verwijderen katheter. 
 

Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling: arts 

Mag zelfstandig verricht worden door:   3 IG 4 5 

Aandachtspunten 
– In deze geprotocolleerde werkinstructie wordt uitgegaan van een katheter zonder coating. Er zijn 

katheters voor eenmalig gebruik op de markt waarbij het glijmiddel mee is verpakt (al dan niet reeds 
aangebracht) met de katheter, of waarbij de coating van de katheter geactiveerd wordt door deze te 
bevochtigen. 

– Controleer of de cliënt overgevoelig / allergisch is voor het materiaal van de katheter of bestanddelen van 
het glijmiddel. 

– Hoewel een katheter met coating niet alle effecten van een glijmiddel kan vervangen, wordt glijmiddel 
daarbij vaak niet toegepast. In dit protocol wordt wel glijmiddel gebruikt voor het geval dit is 
voorgeschreven. 

– Glijmiddel wordt gebruikt voor het ontsmetten, verdoven en/of openen van de plooien van het weefsel. Bij 
gebruik van glijmiddel met een verdovend effect geldt een inwerktijd, deze staat vermeld in de bijsluiter). 

– Het deel van de katheter dat ingebracht wordt, moet steriel blijven en mag niet in contact komen met de 
omgeving. In deze werkinstructie wordt de eenmalige katheter met steriele handschoenen ingebracht. Het 
is ook mogelijk om de katheter in te brengen met een steriel pincet / grip / sleeve of met de 
binnenverpakking van de katheter. 

– In plaats van een opvangbak kan ook een urineopvangzak of het toilet worden gebruikt voor het laten 
aflopen van de urine. Zorg bij gebruik van een urineopvangzak dat deze lager hangt dan de blaas. 

– Zorg voor een extra katheter en materialen voor het inbrengen, voor het geval het inbrengen mislukt. 
 

Complicaties tijdens de handeling Handelwijze 

Pijn tijdens inbrengen. Stel de cliënt gerust, bied ondersteuning. 
Gebruik extra glijmiddel. 

Weerstand tijdens inbrengen door sluitspier van 
blaas. 

Houd met katheter lichte druk op sluitspier en 
wacht even of sluitspier weer ontspant. 

Abnormale weerstand tijdens inbrengen. Beëindig de handeling; licht de arts in. 

Bloeding uit de blaas of de urethra. Beëindig de handeling; licht de arts in. 

Er vloeit geen urine af. Oefen lichte druk uit op het gebied van het 
schaambeen (symfyse). 

Benodigdheden 
– voorgeschreven steriele katheter – gaasje 
– voorgeschreven steriele spuit met glijmiddel – handschoenen 
– bakje met 4 gaasjes – steriele handschoenen 
– water uit flink stromende kraan (of steriel water) – opvangbak/-zak 1 liter, met maatverdeling of toilet 
– onderlegger – afvalbak 
– steriel gaasje – materiaal om genitale gebied na katheterisatie te 

reinigen (vochtige washand, handdoek) 
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Werkwijze 
1 Indien residu moet worden bepaald: vraag de cliënt vooraf te plassen. 

2 Pas handhygiëne toe. 

3 Maak een schoon werkveld en zet daarop de benodigdheden binnen handbereik. 

4 Giet water uit een flink stromende kraan over de gaasjes (als dit niet mogelijk is: open het flesje steriel 
water en giet de inhoud over de gaasjes). 

5 Vraag de cliënt het onderlichaam te ontbloten en op de rug te gaan liggen met de benen gespreid en de 
knieën opgetrokken, of help hierbij. 

6 Leg een onderlegger onder de billen en dijen van de cliënt. 

7 Zet de opvangbak en het bakje met gaasjes op de onderlegger. 

8 Indien voorgeschreven: open de verpakking van de spuit met glijmiddel, laat de spuit in de verpakking. 

9 Trek handschoenen aan. 

10 Reinig de labia en de meatus in 5 stappen met de gaasjes. Per gaasje één keer en richting het perineum 
vegen. 

a Reinig de labia majora; links en rechts afzonderlijk, ieder met een nieuw, uitgeknepen gaasje. 

b Spreid met één hand de labia majora. 

c Reinig de labia minora; links en rechts afzonderlijk, ieder met een nieuw, uitgeknepen gaasje. 

d Spreid met één hand de labia minora. 

e Neem een nieuw gaasje, knijp dit uit en reinig de meatus. 

f Gooi gebruikte gaasjes in de afvalbak. 

11 Indien voorgeschreven: houd de labia minora gespreid en spuit glijmiddel op de meatus en breng daarna 
de conus van de spuit in de meatus en spuit ongeveer 6 ml glijmiddel langzaam in de meatus. Indien het 
glijmiddel een verdovend middel bevat: laat voor een verdovend effect het glijmiddel inwerken gedurende 
de in de bijsluiter vermelde tijd (minimaal 5 minuten). Gooi de spuit in de afvalbak. 

12 Houd de labia nog gespreid en plaats het steriele gaasje tussen de labia minora. 

13 Trek de handschoenen uit en gooi ze in de afvalbak. 

14 Pas handhygiëne toe. 

15 Maak een steriel werkveld door de steriele doek open te vouwen. 

16 Indien geen urineopvangzak wordt gebruikt: open de verpakking en laat de katheter voorzichtig op het 
steriele veld vallen, zonder de katheter aan te raken. 

17 Indien een urineopvangzak wordt gebruikt: sluit de urineopvangzak aan op de katheter en leg het in te 
brengen deel op het steriele veld. 

a Open de verpakking van de katheter zodanig dat het aansluitpunt toegankelijk is, laat de katheter in de 
verpakking. 

b Verwijder (indien aanwezig) de verpakking en de afsluitdop en bevestig de urineopvangzak aan de 
katheter zonder het in te brengen deel van de katheter of aansluitpunt aan te raken. 

c Pak de slang van de urineopvangzak vlakbij het aansluitpunt en trek de katheter uit de 
binnenverpakking en leg het in te brengen deel van de katheter op het steriele werkveld. 

18 Trek de steriele handschoenen aan. 

19 Pak de katheter en breng deze in, zonder dat het in te brengen deel van de katheter onsteriel wordt. 

a Houd de katheter ongeveer 5 cm van de top vast met de katheteriserende hand. 

b Verwijder met de vrije hand het steriele gaasje tussen de labia minora. 

c Houd de labia minora gespreid met de vrije hand. 

d Breng de katheterpunt in met een scheppende beweging. 

e Schuif de katheter voorzichtig door de urethra tot de urine begint af te vloeien. Schuif dan de katheter 
nog 2 cm verder. Zorg (indien er geen urineopvangzak gebruikt wordt) dat het uiteinde van de katheter 
in de opvangbak of het toilet hangt. 

20 Wacht tot de urine stopt met afvloeien. Trek de katheter heel rustig terug (een centimeter per stap). 
Wanneer de urine weer begint te lopen: wacht totdat dit stopt en ga daarna pas verder met het rustig 
terugtrekken van de katheter, totdat deze geheel is verwijderd. 
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21 Indien geen gebruik wordt gemaakt van een urineopvangzak: sluit de katheter af met de duim bij het 
verwijderen van het laatste deel van de katheter. 

22 Indien gebruik wordt gemaakt van een urineopvangzak: controleer de hoeveelheid urine en leeg de 
urineopvangzak. 

23 Indien gebruik wordt gemaakt van een opvangbak: lees de hoeveelheid urine in de opvangbak af en leeg, 
reinig en desinfecteer de opvangbak. 

24 Werp de katheter (indien gebruikt met urineopvangzak) in de afvalbak of voer deze af volgens de binnen 
de instelling geldende regels. 

25 Reinig en droog het genitale gebied. 

26 Help de cliënt in een comfortabele houding. 

27 Controleer of de cliënt en de omgeving droog zijn gebleven. 

28 Trek de handschoenen uit. 

29 Pas handhygiëne toe. 

30 Ruim de materialen op. 

31 Noteer datum en tijdstip, reden voor katheterisatie, soort en maat katheter en zo nodig de hoeveelheid 
retentie / residu en andere bevindingen. 


	Blaaskatheterisatie bij vrouw, eenmalig
	Omschrijving
	Aandachtspunten
	Benodigdheden
	Werkwijze


