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Conclusies

– Duur	  van	  katheter	  postoperatief	  lijkt	  meer	  gebaseerd	  op	  gebruiken	  dan	  op	  
harde	  evidence

– Onderzoeksvraag	  blijft	  gelijk,	  behoudens	  duur

– Hoe	  korter	  de	  katheter,	  des	  te	  lager	  de	  kans	  op	  UWI

– Geen	  lange	  termijn	  data	  ten	  aanzien	  van	  voiding dysfunction

– Geen	  rol	  voor	  standaard	  suprapubische	  katheter	  (SPC)



Achtergrond

– Dagelijkse	  praktijk:	  variatie	  alom	  

– Postoperatieve	  complicaties:	  onvolledig	  ledigen	  blaas	  vs UWI

– Wat	  is	  de	  optimale	  duur??



PICO

– P:	  patiënten	  die	  een	  prolaps	  OK	  ondergaan

– I:	  katheter	  verwijderen	  direct	  postoperatief

– C:	  katheter	  verwijderen	  dag	  na	  de	  OK

– O:	  retentie	  en	  UWI



Zoekstrategie

– Pubmed

– Catheter or	  catherization

– Indwelling or	  IDC	  

– Intermittent or	  clean	  intermittent or	  CI(S)C	   or	  “in	  out”

– Suprapubic or	  SPC

– Prolapse or	  POP	  surgery



Data

– Steeds	  meer	  interesse	  in	  steeds	  kortere	  duur	  van	  katheter	  en	  opname

– BJOG	  2004	  Hakvoort et	  al.:	  1	  vs 4	  dagen

– Int	  Urogynecol J	  2010	  Weemhoff et	  al.:	  2	  vs 5	  dagen

– Acta	  2007	  Glavind et	  al.:	  3	  vs 24	  uur



A randomised controlled trial comparing immediate versus 
delayed catheter removal following vaginal prolapse surgery
– Bray et al – Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol - 2017

– RCT:	  direct	  post-‐op verwijderen	  vs SPC	  (31	  vs 29	  pte)

– Doel:	  is	  katheter	  noodzakelijk?	  Power:	  30%	  reductie	  in	  UWI

– Direct	  verwijderen:	  55%	  had	  niet	  opnieuw	  een	  katheter	  nodig;	  42%	  eenmalig	  
extra	  gekatheteriseerd.	  

– SPC:	  mediaan	  6	  dg	  katheter

– Symptomatische	  bacteriurie:	  3x	  zo	  laag	  

– Opnameduur:	  7	  vs 9	  dagen



ERAS-protocol binnen de Urogynaecologie –
AJOG – 2018 – Carter-Brooks et al

– 92%	  dag	  van	  OK	  naar	  huis

– 40%	  hiervan	  met	  vorm	  van	  katheterisatie

– Geen	  statistisch	  sign verschil	  in	  UWI	  (10%)



Patiëntenvoorkeur
Hakvoort et al – BJOG – 2011 

– Scenario’s

– VerblijfsCAD vs zelf-‐katheterisatie	  gedurende	  3	  dg

– Gelijke	  duur	  en	  zelfde	  kans	  op	  UWI:	  	  64%	  voorkeur	  zelf-‐katheterisatie

– Gelijke	  duur	  en	  15%	  minder	  UWI:	  92%	  voorkeur	  zelf-‐katheterisatie



Suprapubische katheter

– Dagelijkse	  praktijk	  in	  Sydney,	  Australia

– Even	  effectief	  in	  voorkomen	  voiding dysfunction;	  hogere	  complicatie	  kans
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