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Inleiding en doel 
Uit onderzoek blijkt dat intermitterend katheteriseren een positief en bespoedigend effect heeft op het 

herstel van het normale mictieproces indien hier geen lichamelijke belemmering voor is. Ook bij 

onvermogen tot mictie heeft intermitterend katheteriseren de voorkeur boven een verblijfskatheter.  

Bij toepassen van een verblijfskatheter worden meer infecties gezien. Het is daarom wenselijk om de 

patiënt indien mogelijk te leren zelf te katheteriseren. 

Het doel van dit protocol is: 

- Het protocolleren van informatievoorziening naar patiënt.  

- Het vastleggen van afspraken waardoor de patiënt een eenduidige visie hoort met betrekking 

tot het probleem van niet kunnen plassen.  

- Het signaleren van en ingrijpen bij defecatieproblemen.  

- Het protocolleren van de verdeling van de taken van de verschillende disciplines in de 

zorgketen. 

- Werkwijze beschrijven voor aanmelding van patiënten bij leveranciers medische hulpmiddelen 

in overeenstemming met AVG bij langdurige noodzaak tot katheteriseren en de vergoedingen 

hierbij 

Toepassingsgebied 
Dit protocol beschrijft de verantwoordelijkheden en taken van de verschillende disciplines door wie 

patiënten met verstoorde mictie gezien worden.  
Voor patiënten met een verstoorde mictie post partum of na een gynaecologische operatie verwijzen 

wij naar: “CIC (Clean Intermitterend Catheteriseren) protocol bij patiënten met verstoorde mictie na de 

partus of na een gynaecologische operatie” 

Zorgketen van patiënten met verstoorde mictie  

Huisarts/ spoedeisende hulp of specialist binnen A. Schweitzerziekenhuis  
Uroloog/ afdeling urologie 
Bekkenbodemcentrum/ continentiezorg 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

 1 2 3 4 

Intermitterend blaaskatheteriseren x x x x 

Bladderscan verrichten  x x x 

 Zie noot *   * * 

 
1 = opdracht van medisch specialist/ arts assistent nodig. 
2 = verpleegkundige  
3 = verzorgende (IG) 
4 = Leerling – verpleegkundige/ stagiaire 
 
Noot: 
Blaas katheteriseren is een voorbehouden handeling in het kader van de wet BIG. Vooraf wordt door 
de medisch specialist/ arts assistent of verantwoordelijke verpleegkundige bepaald of de handeling 
uitgevoerd mag worden door 3 en 4.  
Leerling-verpleegkundigen of stagiaires mogen deze handelingen verrichten nadat aan de volgende 3 
voorwaarden is voldaan: 
• De theorie op school is behaald 
• Deze handeling is middels een leerdoel in de praktijk behaald 
• De werkbegeleidster is akkoord dat de leerling-verpleegkundige/ stagiaire de handeling verricht  
 
Het aanleren van CIC binnen het A. Schweitzerziekenhuis voorbehouden aan de 
continentieverpleegkundigen (uitzondering hierop is te lezen in CIC (Clean Intermitterend 
Catheteriseren) protocol bij patiënten met verstoorde mictie na de partus of na een gynaecologische 
operatie) 
 
Begrippen 
Intermitterend blaaskatheteriseren, CIC (clean intermittent cathetherization):  
Eenmalig blaaskatheteriseren via de urethra. 
 
Retentie:  
Onvermogen om te plassen, > 500 ml in de blaas geeft symptomatische urineretentie en kenmerkt 
zich meestal door buikpijn, onrust en onvermogen tot mictie  
 
Residu: 
Onvermogen om leeg te plassen, > 150 ml urine in de blaas na mictie 
 
Achtergrond  
 
Urineretentie: 
Urineretentie is een ophoping van urine in de blaas, omdat men niet meer kan plassen of slechts 

kleine beetjes plast. Retentie betekent letterlijk: vasthouden. Als de patiënt opeens niet meer kan 

plassen (acute urineretentie) kan er pijn ontstaan, omdat de blaaswand uitrekt.  
Het kan ook zijn dat de patiënt in de loop van de tijd steeds minder goed kan leegplassen (chronische 

urineretentie), omdat de blaasspier niet sterk genoeg is of omdat de bekkenbodemspieren te 

gespannen zijn. De hoeveelheid urine die in de blaas achterblijft, wordt dan steeds groter. Meestal is 

deze vorm niet pijnlijk, omdat de blaasvulling langzaam gaat.  

Residu na mictie: 

Onvermogen om leeg te plassen, > 150 ml urine in de blaas na mictie 

Dit is ook afhankelijk van het uitgeplaste volume. Het is niet zo dat bij iedereen die >150ml residu 

heeft CIC aangeleerd dient te worden. Deze beslissing wordt door de Uroloog genomen. 

 
 
 
 
 
 



Werkwijze: 
 
De patiënt wordt door een specialist binnen het Albert Schweitzerziekenhuis doorverwezen naar de 
continentieverpleegkundige op het bekkenbodemcentrum.  
Bij verwijzing dient de patiënt de folder en het stappenplan te ontvangen van CV en V en European 
Association of Urology Nurses (UAUN). 
De continentieverpleegkundige werkt onder het DBC van de specialist. 
Tijdens de eerste afspraak krijgt de patiënt uitleg over intermitterend katheteriseren en leert de 
praktische handeling.  
De continentieverpleegkundige schijft een machtiging bij een Medisch Speciaalzaak volgens de 
normen van de AVG en voorziet de patiënt van informatie en materiaal. 
Verder vervolg wordt afgesproken. 
 
Indicaties 
Worden bepaald door specialist. 
 
Uitvoering 
 
Als patiënten niet spontaan tot mictie komen; start met 4-6x daags intermitterend katheteriseren, totdat 
patiënt wel spontaan tot mictie komt. 
 
Als patiënte wel spontaan tot mictie komt maar er zit meer dan respectievelijk 150ml in de blaas, dan 
wordt gestart met katheteriseren in onderstaande frequentie, steeds kort nadat patiënte spontane 
mictie heeft gehad: 
Bij residu na mictie 

- > 150ml: 1x daags katheteriseren na mictie 
- > 200ml: 2x daags katheteriseren na mictie 
- > 300ml: 3x daags katheteriseren na mictie 
- > 400ml: 4x daags katheteriseren na mictie 
- > 500ml: 4-6x daags katheteriseren na mictie 

 
Rapportage  
Resultaten, bevindingen en de daarop gemaakte afspraken worden volgens afspraak genoteerd in het 
elektronisch patiëntendossier. 
 
Complicaties 
Complicaties bij het inbrengen 

- Gedurende minuten tot enkele uren branderige pijn door irritatie van de urethra. 
- Onbedoeld inbrengen van pathogene micro-organismen in de blaas, met als gevolg 

verhoogde kans op infectie 
- Beschadiging van de urethra 
- Bloeding 

 
Complicaties na het inbrengen 

- Hematurie 
- Urineweginfectie, waarbij verhoogde kans op pyelonefritis en sepsis 
- Pijn door plotselinge inkrimping van een overrekte blaas 

 
Urineonderzoek (sediment en kweek) wordt bij patiënten met verdenking urineweginfectie bij voorkeur 
gedaan in onze instelling of bij de huisarts.  
 
Bijzonderheden: 
Mictie en defecatie zijn sterk gerelateerd. Wees bij mictieproblemen altijd alert op een gevuld colon. 
Voedings- en leefstijladviezen t.a.v. vocht, vezels en bewegen zijn noodzakelijk. Hierbij kan gebruik 
worden gemaakt van de vezellijst waarin uitgelegd wordt hoeveel vezels een mens nodig heeft 
(Bijlage 1 zie RBC- vezellijst) 
Op indicatie voorzien van Macrogol of Metamucil en zo nodig het starten van darmspoelen is in 
overleg met de verwijzend arts geïndiceerd bij defecatie problemen in combinatie met 
mictieproblemen.  
 



 
 
Bijbehorende documenten:  
 

- Richtlijn Werkinstructie blaaskatheteriseren 
- Adviezen voor een goede toilethouding (link naar folder RBC) 

 
Literature: 
   - Intermittent versus indwelling urinary catheterisation in hip surgery patients: a randomised   
     controlled trial with cost-effectiveness analysis 
-    Incidence and impact of urinary tract infections when starting CIC and the effects on quality of life 
     Henk Jan Mulder (verpleegkundig specialist Martini, Groningen)  
-    Comparing clean intermittent catheterisation and transurethral indwelling catheterisation for      
     incomplete voiding after vaginal prolapse surgery: a multicentre randomised trial     
-    Richtlijn Katheterisatie CV en V en European Association of Urology Nurses 
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