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Katheteriseren is maatwerk
Patiënten die voor hun urineafvoer afhankelijk zijn van katheterisatie,
hebben veel baat bij producten die levenslang zelfstandig katheteriseren
mogelijk maken, ook al is het voor een beperkte periode. Ze behouden
daarmee hun zelfstandigheid en kunnen in veel gevallen volledig aan het
arbeidsproces blijven deelnemen. Ook worden zij niet verder het medische
circuit ingetrokken dan strikt noodzakelijk. Zorgkosten blijven dan beperkt
en kwaliteit van leven het hoogst. Paradoxaal genoeg is kostenbesparing
bij deze patiëntengroep dus het best te bereiken door de keuze van de
katheter niet van de prijs te laten afhangen.

Zelfkatheterisatie moet worden gestimuleerd voor

elke patiënt die daartoe in staat is. Behoud van deze

zorg is essentieel en betaalt zich ruimschoots terug in

beheersing en vermindering van zorgkosten.

Beheersbaarheid van zorgkosten bij

zelfkatheterisatie hangt af van:

1   Totale keuzevrijheid van materiaal voor 

patiënt en behandelaar

2   Behoud van vergoeding voor alle 

relevante materialen

3   Borging van kennisoverdracht aan 

behandelaar en patiënt over (gebruik van)

materialen in het gehele zorgtraject

4  Innovaties beschikbaar krijgen en houden.

Totale keuzevrijheid van materiaal voor

patiënt en behandelaar

De mogelijkheid de best passende katheter te

gebruiken, is van levensbelang voor iedere patiënt.

Een katheter is als een maatkostuum: alle aspecten

van toepassing en gebruik zijn belangrijk. Van

belang is dat de patiënt de best passende katheter

krijgt waardoor hij in staat is zich zelfstandig te

katheteriseren en in het arbeidsproces kan blijven

participeren. Die katheter kan dan duurder zijn, maar

de kosten van behandeling bij schade die de patiënt

kan oplopen bij een verkeerde keuze zijn vele malen

hoger.

Behoud van vergoeding voor alle

relevante materialen

Een ongecoate katheter is geen wenselijke oplossing

als de patiënt tijdsdruk heeft, geen stromend

kraanwater in de buurt is of steriele toepassing

niet kan worden gegarandeerd. De keuze voor

een gecoate katheter, waarbij de glijcoating in de

verpakking kan worden geactiveerd is dan wél

verantwoord veilig. Volledige toepassing van

functionele omschrijving is dus noodzakelijk voor

de beste keuze van (verschillende) hulpmiddelen en

zorg voor elke patiënt. Een verkeerde keuze kan de

patiënt confronteren met infecties en complicaties,

die zelfs hospitalisatie nodig maken. En eenmaal

opgelopen lichamelijke schade door verkeerd gebruik

of verkeerde katheterkeuze is onomkeerbaar. Het

kan leiden tot nierschade of zelfs volledige uitval van 

de nieren. Iedere infectie of complicatie brengt de 

patiënt dichterbij het zwaardere zorgcircuit en gebruik 

van een permanente- ofwel verblijfskatheter.

Met gebruik van zo’n katheter verliest een gebruiker

veel van diens zelfstandigheid, waarmee ook de

zorgkosten zullen stijgen.

‘Zelfkatheterisatie geniet al jarenlang de voorkeur’,

beaamt uroloog John Heesakkers (UMC St Radboud

Nijmegen), ‘ook al kun je dan af en toe een

urineweginfectie krijgen. In een enkel geval ontstaat

het risico op vernauwing van de urinebuis. Wie een

verblijfskatheter heeft, kan dezelfde problemen

krijgen, maar veel frequenter. Bovendien leidt die

tot structurele beschadiging, want na al een half

jaar gebruik van verblijfskatheters is nauwelijks

meer sprake van een blaasfunctie. Op dit moment

loopt onderzoek naar een mogelijke veel ernstiger

bijwerking: een vergrote kans op blaaskanker. Gebruik

van een verblijfskatheter brengt ook nog extra kosten

met zich mee voor plaatsing en controle.’



Borgen van kennisoverdracht over

kathetersoorten

De behandelaar kan alleen de best passende keuze

voor de patiënt maken als hij de onderscheidende

kenmerken van katheters en van zorg kent. Borging

van kennisoverdracht over de producten van fabri-

kanten aan behandelaars en patiënten is dus essenti-

eel en leidt tot een reële kostenbesparing voor de

patiënt en de zorg, en in maatschappelijk verband.

Innovaties beschikbaar krijgen en  

houden voor patiënten

Innovatie leidt tot betere zorg die niet duurder hoeft

te zijn. Denk bij katheters bijvoorbeeld aan gebruik

van veiliger grondstoffen en verbeterde toepassin-

gen. Belangrijk in dit verband is het voorgenomen

EU-besluit om toepassing van phlataten als grondstof

voor katheters te verbieden, omdat deze mogelijk

kankerverwekkend zijn. Fabrikanten maken daarom

gebruik van alternatieve (weliswaar duurdere)

grondstoffen, waarbij het belangrijk is voor de 

patiëntveiligheid dat deze katheters vergoed blijven. 

Andere vormen van innovatie zijn verdere verbete-

ring van sets (katheter met urineopvangzak) die de 

infectiegevaren reduceren en mogelijke complicaties 

moeten uitsluiten.

Voor bepaalde toepassingen is een  

verblijfskatheter een betere optie

Tweederde van het totaal aantal kathetergebruikers

heeft (voor korte tijd) een verblijfskatheter,

bijvoorbeeld direct na een operatie. Let ook daarbij

op de materiaalkeuze, gezien de mogelijke schade

die kan worden aangericht. Gebruik van 100%

siliconenkatheters is in dit geval als voorkeur

opgenomen in de landelijke WIP-richtlijnen. Zo’n

katheter kan voor langere tijd geplaatst worden

en voorkomt daarmee infectierisico en ongemak

van frequent wisselen, plus beperkt de kosten van

wisselen. Ondanks alle voorzorg wordt al na drie

weken gebruik van een verblijfskatheter, in 62% van

de gevallen een significante hoeveelheid bacteriën

waargenomen in de blaas (Kumon H. et.al, 2001), 

wat een enorme kanstoename op infecties geeft. 

Van alle ziekenhuisinfecties wordt 45% geassocieerd 

met urineweginfecties door verblijfskatheters. Daarbij 

komt dat de helft van alle verblijfskatheters verkalkt. 

Dit is de meest voorkomende oorzaak van verstopte 

katheters (Getliffe K.A. 1996). Katheterblokkades 

kunnen optreden door tumorcellen, een infectie, 

bloed in de urine door ziekte, urologische chirurgie 

of trauma. Dit moet een aandachtspunt zijn bij 

verzorging en behandeling.

Het meest optimaal is dus gebruik van eenmalig

katheters voor alle mensen die deze kúnnen

gebruiken. Het is dan de beste oplossing voor

patiënt, inzet van zorg en daarmee demping van

zorgkosten.

Verkeerde keuze 
kan de patiënt 
confronteren met 
infecties en 
complicaties



Geen blaas meer? Een urinestoma en  

zelfkatheterisatie is mogelijk als alternatief

Een blaascarcinoom kan een reden zijn de gehele

blaas te verwijderen. Van een stuk darm kan dan een

nieuwe blaas worden gecreëerd, waarop de ureters

vanuit de nieren worden aangesloten. De patiënt kan

zich vijf tot twaalf keer per dag katheteriseren via 

een kunstmatige uitgang in de navel.

Jos (42) heeft sinds een half jaar een zo’n continent

urinestoma. Na hersteld te zijn van de operatie,

leerde hij onder begeleiding van een continentiever-

pleegkundige zelf katheteriseren. Inmiddels kan hij

dit zelf doen en heeft hij geen thuishulp meer nodig.

Jos gebruikt een lange katheter om de darmblaas van

de voor- tot achterzijde volledig te kunnen ledigen.

Het enige alternatief was een urinestoma geweest. 

Hiervoor is niet gekozen omdat Jos afhankelijk zou 

worden van het gebruik van urinestomazakjes. Het 

verzorgen van een stoma, het plakken van stoma-

zakjes zou Jos veel meer tijd kosten. Daarnaast is er 

nu minder kans op huidirritaties of huidbeschadiging 

waarmee de noodzaak voor extra verpleegkun-

dige hulp of hulpmiddelen beperkt wordt. Bij een 

continent urinestoma is het bij Jos noodzakelijk om 

ongeveer vijf katheters per dag te gebruiken à € 2,75 

per stuk. Het gebruik van stomamateriaal zal globaal 

genomen € 5 euro per dag minder kosten. Echter, 

reken hierbij wel de mogelijke kosten voor behande-

ling, de verpleegkundige begeleiding en de kans op 

extra (maatschappelijke) kosten door verminderde 

arbeidsinzet mee. Oog hebben voor deze kosten-

overweging is essentieel in de discussie omtrent 

de vergoeding van de best passende oplossing met 

bijbehorende producten.

MS patiënten afhankelijk van  

op maat-catheters 

Paula (51) is een bedlegerige MS-patiënte met een

beperkte handfunctie en regelmatig terugkerende

verlammingsverschijnselen. Dankzij gecoate kathe-

tersets kan zij in bed veilig, effectief en hygiënisch

katheteriseren. Zou zij op basis van financiële

argumenten gedwongen worden tot gebruik van

een andere (goedkopere) katheter, dan werd ze 

afhankelijk van thuiszorg. Omdat die geen vier tot 

zes keer per dag kan langskomen, zou zij veroordeeld 

worden tot een verblijfskatheter. Dan zullen de zorg-

kosten op lange termijn vele malen groter zijn dan de 

korte termijnbesparing op hulpmiddelen.

Zorgeloos actief leven na prostaatkanker

Willem (55) is vrachtwagenchauffeur en is na een

operatie voor urineren afhankelijk van een katheter.

Ongecoate katheters zijn een probleem voor hem,

omdat veel toiletten van tankstations onhygiënisch

zijn. Met de gecoate alles-in-een katheter kan hij

overal probleemloos katheteriseren. Hierdoor kan hij

gewoon blijven werken. Ook voor vrouwen is zo’n

kant-en-klare katheter ontwikkeld. Deze is klein,

comfortabel, overal te gebruiken en verpakt in een

steriele zoutwateroplossing.

Maurice wil Maurice blijven  

ondanks zijn dwarslaesie

In 2003 werd Maurice (46) getroffen door een plot-

selinge chronische verlamming in de spieren vanaf 

de onderrug en belandde hij incontinent en met een

dwarslaesie in een rolstoel. Hij verloor zijn baan als

timmerman. Tegenwoordig is hij vanuit zijn eigen

stichting werkzaam als personal coach en hij is

ambassadeur bij stichting MEE. Hij schreef een boek

over zijn ervaringen, waaruit naar voren komt dat hij

nog steeds gewoon Maurice is. Omdat de incontinen-

tie hem steeds meer beperkte in zijn doen en laten,

stapte hij over op intermitterende zelfkatheterisatie.

Dit gaf hem zekerheid en de vrijheid om te doen en

te laten wat hij wilde in werk en sport.

Dwarslaesie met complicaties:  

stuwing voorkomen met zelfkatheterisatie

Peter (30) heeft een dwarslaesie. Daardoor 

is zijn lichaam gevoelloos en de spieren kunnen

niet meer bestuurd worden. Hij kan hierdoor

zijn blaas niet zelfstandig ledigen. Ook zijn handfunc-

tie is niet meer optimaal en levert problemen

in de dagelijkse handelingen. Peter heeft stuwing

van urine naar de nieren. De natuurlijke urineafvoer

tussen nier en blaas is dan verstoord, waardoor de

urine niet naar buiten maar vanuit de blaas naar bin-

nen omhoog komt naar de nieren. Nierfalen is een

bekend probleem bij dwarslaesiepatiënten en om dit

te voorkomen is katheterisatie essentieel. Om te

hoge druk in de blaas te voorkomen, moet Peter dit

vijf keer per dag doen. Gaat dit mis, dan zijn nierdia-

lyse of een niertransplantatie zijn voorland.

Patiënten in beeld



Twee soorten eenmalige katheters: 

Een generieke katheter moet na opening van de

verpakking eerst gebruiksklaar worden gemaakt

door met water een glijcoating te activeren of een

glijmiddel op de catheter aan te brengen.

Dit moet zo schoon mogelijk, bij voorkeur steriel 

gebeuren en dat kan dus niet in alle 

omstandigheden.

Een kant-en-klare katheter heeft een opslag van 

steriel water of glijmiddel in de verpakking en 

is daardoor direct gebruiksklaar. Gebruik van 

deze katheter voorkomt contaminatie van de 

katheter zelf en verlaagt daarmee de kans op een 

urineweginfectie.

Intermitterende (zelf)katheterisatie is het inbrengen

van een katheter in de blaas om die kunstmatig

te legen. Dit kan met een eenmalige katheter

een aantal keren per dag gebeuren, of met een

verblijfskatheter gedurende een periode van 

een week tot een aantal maanden. Het is van  

belang zelfstandig katheteriseren met een eenmalig 

katheter altijd voor ogen te houden.

Zelfkatheterisatie is medische noodzaak. Iedereen

moet een aantal keren per dag de blaas legen,

anders liggen blijvende incontinentie of nierlijden

op de loer. Kan de blaas niet meer ‘spontaan’

geleegd worden (retentie-incontinentie) of werkt

de prikkel niet volledig (residu), dan moet iemand

katheteriseren. Dit doen mensen met neurologische

aandoeningen: dwarslaesiepatiënten, mensen met

MS, spina bifida (open rug). Ook diabetespatiënten,

mensen met een te slappe blaasspier, met

stressincontinentie of na een buik- of darmoperatie

kunnen hiermee te maken krijgen.

Wat onderscheidt katheters van elkaar en maakt 

keuzevrijheid van belang?

- De mate van stevigheid en flexibiliteit

- Het soort materiaal

- De lengte van het flexibele gedeelte

- Met of zonder inbrenghulp (voor de grip)

-  Soort tip (punt van katheter, van belang voor 

toegankelijkheid)

- De aan- of afwezigheid van een glijcoating

- De samenstelling van de glijcoating

-  Verpakkingen met lipjes, plakstrips (bij verminderde 

handfunctie of ter ondersteuning van de hygiëne)

- Met opvangzak, als set of los toe te passen

-  Een katheter voor vrouwen varieert in lengte van 7 

tot 20 cm, een katheter voor mannen is ongeveer 40 

cm lang, voor kinderen zo’n 30 cm.

60.000 patiënten per jaar gebruiken langere of kortere

tijd eenmalige katheters. De tijdelijke gebruikers,

bijvoorbeeld na een operatie, gebruiken deze als

overbrugging richting een hersteloperatie of genezing.

Voor ongeveer 7000 patiënten is dit gebruik voor de rest

van hun leven. Deze mensen zijn hiertoe vaak

genoodzaakt door een ongeluk of ziekte (bijvoorbeeld

een dwarslaesie), later in hun leven. Deze mensen

hebben eerst een ‘gezond’ leven geleid waarbij ook een

maatschappelijke positie is opgebouwd. Ook met een

katheter willen zij dit ‘normale’ leven zoveel mogelijk

voortzetten.

Bijna 50% van de mensen die zelfkatheterisatie

toepassen (zowel mannen als vrouwen) is tussen de 25

en 65 jaar en is veelal actief in het arbeidsproces. Acht

procent is tussen de nul en 25 jaar oud en 44 procent is

boven de 65 jaar. (Bron: UMC St Radboud).

Feiten over katheterisatie



Nefemed, Postbus 90154, 5000 LG Tilburg, www.nefemed.nl

Nefemed is de belangenorganisatie van producenten

en leveranciers van medische hulpmiddelen.

De leden hebben vanuit hun maatschappelijke

betrokkenheid een duidelijke strategische visie

op de toekomst van de gezondheidszorg in het

algemeen en de rol en bijdrage van de medische

hulpmiddelensector daarin in het bijzonder. De leden

van Nefemed onderscheiden zich doordat zij zich

richten op innovatie: het structureel werken aan

verbetering van de producten ten behoeve van de

patiënt, in samenwerking met artsen, patiënten en

wetenschappers. Dit levert de beste kwaliteit van 

zorg en moet leiden tot doelmatigheid. Hierover gaan 

wij graag in gesprek.

De leden van Nefemed die verantwoordelijk zijn voor

deze position paper werken samen in het Nefemed

cluster afvoerende incontinentiematerialen:

Astra Tech Benelux www.astratech.nl

B. Braun www.bbraun.nl

Coloplast  www.coloplast.nl

Hollister  www.hollister.com/netherlands

Laprolan  www.laprolan.nl

Medeco  www.medeco.nl 
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