
 1 

 

Urologie 
 

Condoomkatheter 
 

Thuis met uw condoomkatheter 
 
Wat is een condoomkatheter? 
Een condoomkatheter (soms ook uitwendige katheter genoemd) is een hoes, die lijkt 
op een condoom, voorzien van een afvoerbuisje. De condoomkatheter wordt over de 
penis geschoven. Het afvoerbuisje wordt aan een opvangzak gekoppeld. In deze zak 
wordt de urine opgevangen tot u de opvangzak leeg kunt maken.  
 
Aanbrengen van de condoomkatheter 
Op de continentie-poli is bij u de juiste maat en soort condoomkatheter bepaald. Ook 
krijgt u daar de instructie hoe om te gaan met de condoomkatheter. 
 
Aandachtspunten bij het aanbrengen van de katheter  

 Knip lange schaamharen af. U hoeft zich niet te scheren. 

 Was en droog uw penis zorgvuldig om een goede aanhechting te verzekeren.  

 Gebruik geen poeder of crème. Dit doet dit de kleefkracht van het kleefmiddel 
teniet. 

 Als u niet besneden bent, moet u de voorhuid zorgvuldig over de penis heen 
trekken. 

 Bij het aanbrengen van de condoomkatheter is het belangrijk dat u voldoende 
ruimte laat tussen de eikel en het uiteinde van het condoom. Deze dient als 
buffer bij verlies van een grote hoeveelheid urine die in de opvangzak moet 
stromen. Deze ruimte mag niet groter zijn dan 2 cm. Wanneer de ruimte te groot 
is kan de condoomkatheter knikken of kronkelen, wat de urinelozing in de 
opvangzak bemoeilijkt.  

 Op de plaats van het kleefmiddel moet u de condoomkatheter stevig tegen de 
penis drukken om een goede hechting en afsluiting te verkrijgen. 

 Tot slot koppelt u de opvangzak aan de condoomkatheter. 
 
 
 
 
Verwijderen van de condoomkatheter 
Om hygiënische redenen moet u de condoomkatheter dagelijks vervangen. Hierbij 
gelden een aantal aandachtspunten.  

 Om de condoomkatheter te verwijderen moet u deze voorzichtig en gelijkmatig 
met duim en wijsvinger van de penis rollen. Dit gaat makkelijker als u de 
condoomkatheter nat maakt met warm water. 
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 Het is belangrijk dat u daarna de huid goed controleert en weer goed schoon en 
droog maakt. 

 Indien de huid rood is of pijnlijk aanvoelt dan mag u geen nieuwe 
condoomkatheter gebruiken tot dit verdwenen is. 

 Na het schoonmaken kunt u weer een nieuwe condoomkatheter aanbrengen. 
 
Opvangzakken 
De condoomkatheter wordt met behulp van een slangetje verbonden met de 
opvangzak. Deze opvangzak kan bevestigd worden aan het been. Dit kan naar 
keuze op het boven- of onderbeen. Voor de bevestiging kunnen klittenbandjes of een 
beenzakhouder worden gebruikt. 
 
Het is belangrijk dat de opvangzak zich lager bevindt dan de blaas, anders blijft de 
urine staan in de slang of de urine loopt terug in de condoomkatheter. 
Voor de nacht kunt u eventueel een grotere (nacht-)zak aansluiten, die u aan het bed 
kunt bevestigen met een bedhanger of naast het bed kunt leggen in een schone bak.  
 

De dag- en nachtzak moet eenmaal per week vervangen worden. Als de beenzak 
beschadigd raakt of onaangenaam gaat ruiken kunt u deze eerder vervangen. 
Tussendoor kunnen de zakken doorgespoeld worden met kraanwater. 
 
Nieuwe bestellingen 
Als uw condoomkatheter, beenzakken of nachtzakken bijna op zijn kunt u contact 
opnemen met de medische speciaalzaak waar de eerste bestelling is gedaan. Zij 
zullen u dan nieuw materiaal opsturen.  
 
Wat te doen bij problemen? 
 
Urine loopt onregelmatig de urineopvangzak in 

 Controleer of er voldoende ruimte zit tussen de penis en de tip van de 
condoomkatheter waardoor urine vrij kan stromen. 

 Controleer of de condoomkatheter niet te strak zit, want dit drukt de urethra 
(plasbuis) dicht en blokkeert de urinestroom. 

 Controleer of de slang van de urineopvangzak niet geknikt zit. 
 
Lekkages van urine of urine stroomt terug 

 Zorg voor een beetje lucht in de urineopvangzak, voordat u deze aansluit op de 
condoomkatheter. Dit voorkomt vacuüm trekken en daarmee lekkages en 
terugstroom van urine. 

 Leeg de beenzak wanneer deze voor ongeveer 2/3 vol zit. 

 Gebruik voor de nacht een urineopvangzak met meer capaciteit en langere slang. 
 
Verwijderen gaat moeilijk 

 Rol een warm en vochtig washandje even om de penis, voordat de 
condoomkatheter wordt verwijderd. 

 Trek de condoomkatheter naar het lichaam toe en laat lucht onder de kleeflaag 
komen. Doe dit rondom, waardoor de kleeflaag langzaam loslaat. 

 Mocht het niet lukken om de condoomkatheter te verwijderen, dan kunt u olie 
(slaolie, badolie) gebruiken. Hierna moet u de penis goed reinigen voordat u een 
nieuwe condoomkatheter aanbrengt. 
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Vragen 
 

Zijn er na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen tijdens 
het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 

 

Polikliniek Urologie 
 

Locatie Venlo Routenummer 68 
 

(077) 320 68 33 

Locatie Venray Routenummer 44 (077) 320 68 33 
 

 
 
 

Continentiepoli  
 

Locatie Venlo
  

Routenummer 68
  

(077) 320 68 33
  

Locatie Venray 
 

Routenummer 44 (077) 320 68 33 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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