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1. Doelstelling 

Op een aseptische en atraumatische wijze een éénmalige blaassondage uit te voeren bij een 

man/vrouw omdat de patiënt de urine niet op een natuurlijke manier uit de blaas kan verwijderen 

 

2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

B2 handeling: een verpleegkundige handeling op medisch voorschrift 

 

3. Definities/Begripsomschrijvingen 

Een blaassondage is het kunstmatig ledigen van de blaas door het inbrengen van een katheter via 

de urethra. 

 

4. Inhoud 

 

4.1.  Indicatie 

• Acute urineretentie 

• Uitvoering van onderzoeken (o.a. cystografie) 

• Lokale toediening van producten in de blaas (blaasinstillatie) 

 

4.2. Contra-indicatie 

• Urethratrauma 

• Sfincterprothese 

• Penisprothese 

• Penistumor 

• Urethrastent 

• Prostatitis 

4.3. Benodigdheden 

• Bedbeschutting  

• Speedicath sonde : 

o Vrouw : Nelaton sonde (recht) Ch.14 
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o Man : Tiemann sonde (gebogen) ch.14  

• Niet-steriele handschoenen  

• Steriele handschoenen  

• Materiaal voor intiem toilet op de afdeling; Op GKIU: Hacdil ®, kompressen 

• Blaassondage set 

• Recipiënt om de urine op te vangen 

• Zo aangewezen: spuit van 50 ml met contraststof/product voor blaasinstillatie 

• Steriel water  

 

4.4.  Aandachtspunten 

• De dominante hand waarmee de sonde wordt ingevoerd mag de penis niet raken!  

• Verwittig de arts bij weerstand tijdens het inbrengen van de blaassonde: cave 

prostaathypertrofie, het urethrakanaal kan hierdoor geheel of gedeeltelijk vernauwd zijn 

• Ledig de blaas in 2 keer bij globus tot aan de navel, klem het uiteinde van de sonde af met 

een kocherklem en wacht ongeveer 15 minuten alvorens de urine terug te laten afvloeien 

• Eenmalig katheteriseren voor staalafname of residubepaling kan nodig zijn 

• Residubepaling: is mogelijk via een suprapubische echografie (bladderen) 

• Bacteriologisch onderzoek: midstream-afname volstaat 

• Indien er toch een voorschrift is om een staalafname te doen via een éénmalige 

katheterisatie, laat dan eerst wat urine afvloeien alvorens het staal te nemen.  

• Intermittente katheterisatie is een aanvaarde techniek voor het lange-termijnbeleid bij 

patiënten met neurogeen blaaslijden die zichzelf kunnen of door naastbestaanden laten 

katheteriseren 

• Aanbeveling: niet meer dan zes keer éénmalig sonderen per dag  

 
4.5. Werkwijze 

4.5.1. Voorbereiding 

• controleer de hygiëne van de genitale streek en voer een intiem toilet uit bij visuele 

bevuiling  

• leg bedbescherming onder de stuit en bovenbenen van de patiënt  

• leg de patiënt in vlakke rugligging en dek het ontblote onderlichaam af 

• vrouw: plaats bedpan indien nodig 

• pas correcte handhygiëne toe voor en na intiem toilet 

• Intiem toilet met niet-steriele handschoenen 
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4.5.2. Procedure 

• open de blaassondage set 

• plooi het afdekdeken omhoog tot op het bovenlichaam 

• vraag de patiënt de benen te spreiden 

• open de verpakking van de katheter  

• leg het opvangrecipiënt klaar tussen de benen van de patiënt 

• trek de niet-steriele handschoenen aan 

• doe reinigingsvloeistof steriel water (afdeling) / Hacdil®  (GKIU) op de steriele kompressen  

• reinigen: Reinig circulair met een tampon in de dominante hand 

o Bij mannen: neem met de niet-dominante hand de penis vast en reinig de glans 

van de  penis driemaal schoon. 

o Bij vrouwen reinig de urethraopening na spreiden van de kleine schaamlippen 

driemaal schoon. 

• Elke wattenprop wordt maar éénmaal gebruikt, de wattenproppen zijn gedrenkt in steriel 

water (afdeling)/Hacdil®  (GKIU) 

• niet-steriele handschoenen uitdoen 

• Handhygiëne toepassen 

• steriele handschoenen aandoen 

• sonderen 

o man:  

▪ neem penis in de niet-dominante hand 

▪ schuif met duim en wijsvinger van de niet-dominante hand de voorhuid 

naar achteren  

▪ blijf de penis vasthouden en breng deze in verticale stand met lichte 

tractie naar boven 

▪ neem de katheter vast met dominante hand op 5 cm van de top 

▪ blijf de penis in verticale stand houden terwijl je de katheter invoert 

▪ schuif de katheter verder door tot wanneer je weerstand voelt 

▪ bij weerstand, breng de penis horizontaal en schuif de katheter zo ver 

mogelijk  

o vrouw: 

▪ Sonde inbrengen tot aan het aanzetstuk in een vloeiende beweging (raak 

de huid niet aan met je steriele handschoen) 
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• controleer of er urine afvloei is in de katheter 

• fixeer de katheter met duim en wijsvinger van de niet-dominante hand terwijl je met de 

andere hand het uiteinde van de katheter in het opvangrecipiënt stopt 

• (laat eerst de urine aflopen voor je de contraststof of een ander product inspuit) 

• als de urine stopt met lopen, sonde 1 cm terugtrekken en dit herhalen zolang urine blijft 

aflopen 

• sonde afknikken en verwijderen 

o man: eikel afdrogen en voorhuid terug naar voren schuiven 

• verwijder het materiaal en trek de handschoenen uit 

• pas correcte handhygiëne toe 

4.5.3. Nazorg - opvolging 

• laat de patiënt terug in een comfortabele houding liggen 

• pas correcte handhygiëne toe 

• rapporteer in het patiëntendossier HIX:  

o registreer bij ingebrachte materialen: 

- materiaal 

- het volume 

- hoeveelheid, kleur, aspect (helder of troebel) en geur van de urine;  

o registreer bij rapportage: 

- mogelijke moeilijkheden/verwikkelingen bij de sondage 

- reden van éénmalige katheterisatie;  

 

4.6.  Complicaties 

• Urineweginfecties door foutieve manipulaties met als mogelijke complicaties:  

o hemorrhagische cystitis 

o pyelonephritis 

o renale abcessen 

o steenvorming 

o epididymitis 

o prostaatinfecties 

o septicaemie 

o urethritis 

o focus voor andere nosocomiale infecties  

• Kwetsuur (bloeding) van de urethra 
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• Perforatie van de urethra  

• Parafymosis, door de voorhuid niet terug te schuiven na de sondage  

• Vormen van een valse doorgang, bij urethra vernauwingen of prostaathypertrofie 

• Vernauwing van de urether 

• Allergische reactie 
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