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Verzorging van een nefrostomiekatheter
Inleiding
Urine kan zich ophopen in de nier als er een afsluiting is, bijvoorbeeld door een steen, tumor 
of infectie van de urineleider. Het verzamelsysteem van de nier zet hierdoor uit (stuwing). 
Indien deze urine geïnfecteerd raakt, ontstaat een bedreigende situatie voor de nier. Bij u is 
een katheter (dunne slang) via de huid aangelegd in uw nier om de urine af te voeren 
(nefrostomiekatheter).
In deze folder leest u meer over de verzorging van de nefrostomiekatheter.

Verzorging
Er wordt een speciale pleister op de katheter geplakt, deze ontvangt u in een startpakket op de 
verpleegafdeling. Op de pleister staat uitgelegd hoe u deze moet plakken. U kunt dit niet zelf 
doen door de locatie van de nefrostomiekatheter. Familie kan de pleister wisselen of u komt 
wekelijks naar de poli urologie. Belangrijk is dat de katheter goed gefixeerd is zodat deze niet 
kan verplaatsen. Een transparante folie wordt over de pleister geplakt, hiermee kan u gewoon 
douchen. De pleister kan tot ongeveer een week blijven zitten. 

Katheterzakken
U heeft twee soorten katheterzakken meegekregen naar huis: beenzakken (500 ml) en 
nachtzakken (2000ml). De beenzak kunt u overdag dragen onder uw kleding met behulp van 
beenbanden. Deze zijn elastisch en hebben klittenband. Aan de beenzak zit een kraantje 
waarmee u de zak kan laten leeglopen. De urine kunt u in het toilet laten lopen. Wacht niet met 
het leegmaken van de beenzak tot deze volledig vol is. Vergeet niet het kraantje weer te sluiten. 
’s Nachts koppelt u de nachtzak via de dagzak (dan moet het kraantje open) aan. De nachtzak is 
groter waardoor er meer urine in kan. U hoeft ’s nachts niet uit bed om de zak te legen. De 
nachtzak kunt u, met behulp van het ophangrekje uit het startpakket, aan het bed bevestigen. U 
moet wel zorgen dat deze lager hangt dan de blaas, voor een goede afloop van de urine. ’s 
Morgens koppelt u de nachtzak af. De nachtzak kunt u in het toilet legen en vervolgens 
doorspoelen met kraanwater en eventueel een scheutje azijn. De beenzak en nachtzak gooit u 
na een week weg. U kunt al het materiaal bijbestellen bij de firma waar u het startpakket van 
heeft gekregen. 

Aandachtspunten
Let op een vrije afloop van urine, voorkom knikken in de slang. Het is beter om de katheterzak 
aan de kant te dragen waar de nefrostomiekatheter niet zit.
Indien er klachten ontstaan zoals bovenmatige pijn, koorts (>38,5 C) etc. kunt u contact 
opnemen met u behandelend arts. Bij verdenking op verstopping wordt geadviseerd contact op 
te nemen met u behandelend arts. In sommige gevallen wordt u geïnstrueerd de katheter door 
te spoelen met een 10 ml spuit met NaCl 0,9%. Dit gaat altijd op indicatie van de arts. 
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Verwisselen van de katheter
Indien een katheter permanent in het lichaam blijft, wordt deze regelmatig (meestal om de zes 
weken) verwisseld. Door het reeds aanwezige kanaal kunnen deze verwisselingen eenvoudig 
plaatsvinden. Dit gebeurd op de afdeling radiologie. 

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
polikliniek Urologie. De polikliniek Urologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 
16.30 uur via telefoonnummer: (079) 3462860.

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw 
behandeling, laat dit ons dan weten. 


