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Samenvatting
Suprapubische katheterisatie is een belangrijke techniek om de blaas te draineren en is geassocieerd met enkele bekende
complicaties, zoals het ontwikkelen van een opstijgende urineweginfectie of perforatie van een darmlis tijdens plaatsing
van de katheter. In deze casus beschrijven we een ongewone complicatie die kan optreden tijdens het wisselen van de
suprapubische katheter (SPC), namelijk plaatsing van de katheter in een van de ureteren, met obstructie en hydronefrose
tot gevolg. Het is een zeldzaam fenomeen, dat kan leiden tot een serieuze diagnostische uitdaging bij een specifieke
patiëntenpopulatie.
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Case report. An unusual complication of suprapubic cystostomy: inadvertent placement of a catheter
into the ureter

Abstract
Suprapubic cystostomy is an important technique for drainage of the bladder and is associated with some well-known
complications, such as a symptomatic urinary tract infection or perforation of the bowel during insertion of the catheter. In
this case report, we describe an unusual complication that can occur during the change of the suprapubic catheter (SPC),
namely placement of the catheter into one of the ureters, with obstruction and hydronephrosis as a severe consequence.
Being a rare event, this phenomenon has serious diagnostic challenges in a certain group of patients.
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Introductie

Suprapubische katheterisatie is een effectieve en veel ge-
bruikte techniek bij het management van urineretentie en
-incontinentie. Het wordt beschouwd als een veilige en pa-
tiëntvriendelijke procedure, maar complicaties kunnen op-
treden. De ernst van deze complicaties varieert van mild,
bijvoorbeeld het ontwikkelen van intermittente macroscopi-
sche hematurie, tot ernstig, zoals een darmperforatie tijdens
de plaatsing van de katheter. In deze casus wordt het zeld-
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zame en atypische beloop van plaatsing van de katheter in
de rechter ureter beschreven, met ureterale obstructie en
hydronefrose als gevolg.

Casus

Een 78-jarige Nederlandse vrouw, die reeds jaren een supra-
pubische katheter (SPC) had in verband met storende nach-
telijke incontinentie, werd in oktober 2018 van een ver-
pleeghuis naar de spoedeisende hulp (SEH) gebracht met
algemene malaise, nausea, verminderde intake, koorts, en
macroscopische hematurie. Deze was korte tijd na het wis-
selen van de SPC ontstaan. De patiënte had verder een
significante medische voorgeschiedenis, met onder andere
gecompliceerde diabetes mellitus type 2 en vasculaire de-
mentie.
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Figuur 1 Migratie van de SPC in het rechterostium. Ook de TUC is
zichtbaar in de blaas

Figuur 2 Opgeblazen ballon halverwege de ureter met proximaal
daarvan de via de SPC geïnjecteerde contrastvloeistof en met en een
duidelijke dilatatie van het pyelocalicieel systeem

Lichamelijk onderzoek op de SEH toonde normale vitale
parameters, behoudens de koorts, en een duidelijke rech-
ter nierslagpijn. De infectieparameters in het bloed bleken
verhoogd en de klaring bleek gedaald. Het urinesediment
was verontreinigd. Een echografie toonde hydronefrose aan
de rechterzijde, een normale positie van de net geplaatste
transurethrale katheter (TUC), en een onduidelijke positie
van de SPC. Er werd een CT-abdomen uitgevoerd, waar-
bij contrast via de SPC werd geïnjecteerd. Deze toonde de
oorzaak van het ziektebeeld: de SPC bleek geplaatst te zijn

in de rechterureter (fig. 1). De opgeblazen ballon bevond
zich ongeveer halfweg het verloop van de ureter (fig. 2).

De ballon werd leeggehaald en de SPC teruggetrokken
in de blaas. Er werd gestart met intraveneuze antibiotica
(piperacilline/tazobactam) op basis van een eerder antibio-
gram. De bloedkweken bleken uiteindelijk negatief, en de
huidige urinekweek toonde een infectie met Candica al-
bicans, waarvoor werd geswitcht naar fluconazol per os
gedurende vier weken. De hydronefrose rechts was bij een
volgende echografie niet meer zichtbaar. De SPC werd
nogmaals gewisseld door ervaren urologische verpleegkun-
digen, waarna de patiënte in goede algemene toestand het
ziekenhuis kon verlaten.

Discussie

Suprapubische katheterisatie is een veelgebruikte techniek
in de urologische praktijk. Het biedt een alternatieve ma-
nier voor drainage van urine wanneer een andere methode,
namelijk transurethrale of intermittente (zelf)katheterisatie,
niet haalbaar of ongewenst is. Bekende complicaties die
zijn gerelateerd aan de plaatsing en/of aanwezigheid van
de SPC zijn onder andere het optreden van een forse na-
bloeding, ontwikkeling van een katheter-geassocieerde uri-
neweginfectie en vorming van blaasstenen [1, 2].

Het accidenteel plaatsen en opblazen van de ballon van
een katheter in de ureter, met secundair het ontwikkelen
van een ureterale obstructie, is een zeer zeldzame en po-
tentieel ernstige complicatie. Voor zover ons bekend, zijn
er slechts een tiental casussen beschreven. Bij de meerder-
heid van deze gevallen betreft het ook een transurethrale,
en geen suprapubische katheter [3–6]. Daarnaast is het
belangrijk om een onderscheid te maken tussen obstructie
door plaatsing van een behoorlijke lengte van de katheter in
de ureter enerzijds, en obstructie ontstaan door (herhaalde-
lijke) migratie van de tip van de katheter in een van de ostia
anderzijds, een complicatie die wel vaker wordt genoemd
[7–12].

Uit de beschikbare literatuur kan worden opgemaakt dat
incorrecte plaatsing en/of migratie van de katheter in de
ureter voornamelijk voorkomt bij patiënten die chronisch
een katheter hebben, meestal in het kader van neurogeen
blaaslijden. Deze patiënten hebben vaak een kleiner blaas-
volume, vesico-ureterale reflux, en ostia die meer geopend
zijn. Ook het plaatsen van een katheter in een lege blaas
doet het risico op ureterale katheterisatie toenemen [3–6].
Daarnaast kunnen patiënten met een neurogene blaas een
verminderd blaasgevoel hebben, waardoor de eerste symp-
tomen van een verkeerde ligging van de katheter pas laat
optreden. Klassieke symptomen zijn pijn (abdominaal, in-
guïnaal of dorsaal), urinelekkage langs de insteekopening,
en verstopping van de katheter. Ook toename van pijn tij-
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dens het spoelen van de katheter is een typisch (en logisch)
teken van een aberrante ligging [3, 6].

Zoals onze casus goed weergeeft, is een verkeerd ge-
plaatste ballon duidelijk zichtbaar op het verloop van de
ureter op beeldvorming. Vaak is er ook hydro-ureterone-
frose aanwezig. Indien het foutief opblazen van de ballon
heeft geleid tot een ureterruptuur, de meest gevreesde com-
plicatie van het accidenteel plaatsen van een katheter in de
ureter, wordt een urinoom gezien in de omgeving van de
ruptuur, met extravasatie van contrast in dit gebied. Ook
de aanwezigheid van vrije lucht doet schade aan de ureter
vermoeden [3, 6, 13].

Patiënten zonder schade aan de ureter kunnen conserva-
tief behandeld worden. Dit omvat het leeg laten lopen van
de katheterballon en het herpositioneren van de ballon in de
blaas, zoals ook bij onze patiënte werd gedaan. Een ureter-
ruptuur vereist een invasieve behandeling, middels plaatsing
van een percutane nefrostomie of dubbel-J-stent. Indien de
schade te uitgebreid is, is chirurgisch herstel noodzakelijk
[3, 6, 13].

Het in acht nemen van de basisprincipes van kathete-
risatie is de belangrijkste factor om foutieve plaatsing of
migratie van een katheter te vermijden. Deze principes
omvatten het bevestigen van urinedrainage uit de katheter
alvorens de ballon op te blazen, controleren of de lengte
van de katheter buiten het lichaam correct is, en het ledigen
van de ballon en herpositioneren van de katheter bij plotse
pijn. Een ander advies voor artsen en verpleegkundigen
is het markeren van de lengte van de katheter die in situ
is, en de corresponderende lengte aangeven op de nieuwe
katheter, zodat de zorgverlener weet tot welke diepte de
katheter opgevoerd kan en mag worden [3–5, 11–13]. Als
preventieve maatregel wordt in de literatuur meermaals het
wisselen over een voerdraad vermeld en dit is inderdaad
een manier om een katheterwissel vlotter te laten verlopen,
maar ook deze benadering zal plaatsing van een katheter in
een ureter niet altijd kunnen vermijden [3, 5, 11, 12]. Om
migratie van de katheter in het ostium te voorkomen, kan
er bij risicopatiënten met een neurogene blaas een kathe-
ter met een korte tip gebruikt worden [3]. Ook het correct
fixeren van de SPC op de buikwand of de TUC op het
bovenbeen, verhindert migratie en is een aspect dat vaak
vergeten wordt [10–12]. Routinematige beeldvorming mid-
dels echografie of cystoscopie om de ligging van de ballon
na te gaan, is niet aangewezen. Dit zou te onpraktisch en
patiëntonvriendelijk zijn, gezien de meeste katheterwissels
in de thuissituatie plaatsvinden. Indien een zorgverlener
toch twijfelt over de positie van de katheter, is het raad-
zaam om laagdrempelig een echografie uit te voeren en de
ligging te bevestigen [3, 6, 8, 12].

Conclusie

Accidentele plaatsing van een katheter in de ureter is een
zeldzame complicatie van zowel suprapubische als trans-
urethrale katheterisatie. Gezien beide technieken zeer fre-
quent worden uitgevoerd in de dagelijkse urologische prak-
tijk, is het belangrijk deze diagnose in gedachten te houden
bij elke patiënt met een katheter die zich presenteert met
atypische en onbegrepen symptomen. De belangrijkste pre-
ventieve maatregel is het naleven van de basisprincipes van
katheterzorg.
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