
Een nefrostomiekatheter vereist een speciale verzorging. Als de katheter langere tijd blijft zitten kan deze 

verzorging uitgevoerd worden door een familielid of een (wijk-)verpleegkundige.

Verzorgen van nierkatheter: 

 Voor her verzorgen van de drain: alle spullen klaarzetten en handen wassen. 

 Een keer per dag het insteekwondje rondom het slangetje schoonmaken met een steriel gaasje  

 en lauw warm water. 

 Afdekken met een splitgaasje rondom het slangetje en daaroverheen een multisorb verband wat  

 bevestigt wordt met leukopor. 

 Statlock (vlinderpleister) een keer per dag zeven dagen verwisselen. Let op dat het slangetje hierbij  

 even kwetsbaar is en goed vastgehouden moet worden.

 Aan de katheter wordt een urineopvangzakje verbonden dat eventueel op het bovenbeen vastgemaakt  

 kan worden met een bandsysteem. 

 U kunt met de katheter gewoon douchen. 

 Rondom elke katheter kan reactieweefsel ontstaan. Overmatige reactie kan aangestipt worden  

 met zilvernitraat. 

 Als er rond het slangetje bij de insteekopening een korstje ontstaat, deze laten zitten. Dit werkt als  

 natuurlijke barrière. 

 Bij het verwisselen van de katheterzakken goede handhygiëne toepassen en zorgen dat de benodigde  

 spullen klaarstaan.

 - Dagzak (kort zakje) elke drie dagen verwisselen

 - Nachtzak (lange zak) elke dag verwisselen

 Een nefrostomiekatheter wordt in principe niet gespoeld als de katheter goed loopt. Als u denkt dat  

 de katheter verstopt zit, is het verstandig contact op te nemen met uw behandelend arts. Vooraf moet  

 u eerst controleren of er geen afknikking plaatsvindt. Bij twijfel op doorgankelijkheid zal 3 tot 5 cc (zout- 

 wateroplossing) (NaCl 0,9%) ingespoten worden. Ook als er lekkage langs de katheter optreedt, wordt  

 eerst gekeken of er geen knik of afsnoering aanwezig is van de nefrostomiekatheter of de slang.

Als een katheter permanent of voor langere tijd in het lichaam blijft, wordt deze meestal om de zes weken 

verwisseld voor een andere (eventueel dikkere) katheter. Door het reeds aanwezige kanaal kunnen deze 

verwisselingen eenvoudig plaatsvinden.

Leefregels bij nierkatheter
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