Zorgen rond de suprapubische sonde met ballon
en de vervanging er van.
Een suprapubische katheter is een
katheter dat via een incisie via de
buikwand, in de blaas wordt ingebracht.
Er zijn verschillende redenen waarom
een suprapubische katheter kan
geplaatst worden:
▪ bij prostaatvergroting waardoor
het niet altijd mogelijk om een
transurethrale katheter in te
brengen.
▪ bij patiënten die gedurende
langere tijd een transurethrale
katheter hebben en irritatie
krijgen in de plasbuis.
▪ bij recidiverende
urineweginfecties.
▪ comfort

Doel:
Inzicht bijbrengen in het waarom en hoe
een suprapubische sonde geplaatst wordt
door de arts.
De techniek wordt op didactische wijze
getoond.
Het belang van de centrale rol voor de
(thuis)verpleegkundige in de zorg van een
patiënt met een suprapubische sonde.
Doelgroep:
Verpleegkundigen in de thuiszorg
Inhoud:
▪
▪
▪
▪

Indicaties en contra indicaties.
Complicaties.
Het plaatsen van de sonde.
De observaties van een patiënt met
een suprapubische sonde.
Het spoelen en het vervangen van de
sonde met ballon: waarom en hoe.
Zorg van de huid rondom de
insteekplaats.
Blaas management bij patiënten met
een suprapubische sonde (hematurie,
krampen, …).

De sonde wordt door een arts geplaatst.
Via de buikwand (supra pubisch) wordt
met behulp van een geleider de katheter
rechtstreeks in de blaas gebracht.
Dit gebeurt meestal onder lokale
verdoving en de hele procedure duurt
ongeveer 30 minuten.

▪

De zorg en de vervanging van deze
sonde met ballon is een Specifiek
Verpleegkundige Technische
Verstrekking en vereist nauwgezette
kennis en kunde van de
verpleegkundige.

We zorgen voor een evenwichtige balans
van het theoretisch deel en de praktijk
met behulp van onder andere didactisch
video materiaal.

Contact:
Walter De Vleeschhouwer
Erwin Van der Heggen
info@wondkompas.be
www.wondkompas.be

▪
▪

We zorgen voor digitale hand-outs.
Locatie:
We vragen aan onze cliënten om
voorzieningen te treffen voor een
vergaderzaal met witte muur of
projectiescherm.
Wij brengen laptop en beamer mee.

