Inbrengen of verwijderen van een blaaskatheter
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Inleiding
Het inbrengen van een blaaskatheter is een invasieve, pijnlijke handeling.1 Het schoonmaken van de
genitaliën en positioneren van het kind voor het inbrengen van een blaaskatheter kan stress veroorzaken.
Het zoeken met de katheter naar de urethra kan pijnlijk zijn, het inbrengen kan een onaangename ervaring
zijn.

Wetenschappelijke onderbouwing
Er is weinig literatuur beschikbaar over interventies om pijn bij pasgeborenen die een blaaskatheterisatie
ondergaan te managen. De meeste studies die werden verricht vergelijken methoden voor de aspiratie van
urine bij een infectieverdenking, en studies die pijnmedicatie onderzoeken handelen bijna altijd over
oudere kinderen. Studies naar de toepassing van lidocaïne lokaal zijn voor pasgeborenen niet beschikbaar.
In oudere kinderen zijn de resultaten conflicterend.
Sucrose alléén lijkt onvoldoende in jonge kinderen tussen 1 en 3 maanden: FLACC en NIPS scores (twee
pijnschalen) zijn niet significant verschillend tussen de sucrose en placebo groepen.2
In een studie van Rogers et al, uitgevoerd bij kinderen jonger dan 90 dagen (vanaf een zwangerschapsduur
van 34 weken), blijkt sucrose significant lagere pijnscores te geven in de subgroep kinderen < 30 dagen oud
ten opzichte van placebo.3
Studies naar het voorkomen van pijn bij het verwijderen van een blaaskatheter zijn niet beschikbaar.
Aanbeveling en Klinische implicatie
Er zijn aanwijzingen dat sucrose voor blaascatheterisatie in jonge kinderen < 30 dagen effectief is. Andere
methoden om pijn te voorkomen of bestrijden zijn niet onderzocht in neonaten, maar de adviezen
beschreven onder Hands-on en Common sense op deze website kunnen natuurlijk altijd worden toegepast.
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