Maatschap gynaecologen Ziekenhuis Gelderse Vallei
Protocol Postoperatief catheterbeleid na gynaecologische operaties
Catheter a demeure (CAD) in principe verwijderen op OK-dag+1 vroeg in de ochtend (06.00u).
Operaties waarna controle middels bladderscan geïndiceerd is:
-Vaginale voorwandplastiek
-Colpocleisis
-Manchester Fothergill (portio amputatie met voorwandplastiek)
-Sacrospinale fixatie (vaak gecombineerd met voorwandplastiek)
-TVT plaatsing
-Laparoscopische sacrocolpopexie
-En bij een verdenking op het bestaan van een (dreigende) retentieblaas
Waarom?
Omdat bij bovenstaande operaties een kans bestaat op urine-afvloedbelemmering of ureter/blaasletsel.
Om retentieblaas te voorkomen en lange termijn consequenties, zoals chronische incontinentie, daarvan te
voorkomen.
Symptomen passend bij een retentieblaas
Niet goed kunnen uitplassen, buikpijn, onrust, agitatie, angst, hypertensie
Wanneer?
Na ‘goede’ spontane mictie:
Twee keer na goede spontane mictie residu bepalen met behulp van bladderscan, binnen 15 minuten na spontane
mictie.
Na herhaald niet optimale mictie:
Met bladderscan eerste residu bepalen, uiterlijk 6 uur na verwijderen CAD.
Instructies ten aanzien van uitkomsten bladderscan:
Indien residu <200ml:
Geen consequenties
Indien residu >200ml en <500ml:
-Nog spontane mictie proberen (houdt ongeveer 3 uur aan*) met controle bladderscan:
-Bij <200ml is het goed.
-Bij >200ml CAD inbrengen voor de nacht. Volgende ochtend vroeg (om 6.00u) de CAD
verwijderen en opnieuw spontane mictie afwachten met controle bladderscan. Bij opnieuw residu van 200-500ml
overleg met gynaecoloog. Bij residu >500ml opnieuw CAD en patiënte aanmelden bij assistente
bekkenbodempolikliniek (op de polikliniek gynaecologie) toestelnummer: 5135, voor het maken van een
afspraak voor verder beleid.

Indien residu >500ml:
-Eenmalig catheterisatie waarna opnieuw spontane mictie afwachten (houdt ongeveer 6 uur aan*) en controle
bladderscan. Bij residu 200-500ml beleid zie bovenstaande kopje. Bij residu >500ml: opnieuw CAD en patiënte
aanmelden bij assistente bekkenbodempolikliniek (op de polikliniek gynaecologie) toestelnummer: 5135, voor
het maken van een afspraak voor verder beleid.

Ontslag in het weekend
Bij ontslag in het weekend van patiënten met een CAD moeten patiënten dinsdagochtend de polikliniek
gynaecologie bellen voor het maken van een afspraak.
Telefoonnummer: 0318-435135

*gebaseerd op een urineproductie van 0,5-1,0 ml/kg/h.
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