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Bijlage: Twee voorbeeldvragen uit de regionale Ochtendspits

VRAAG ZONDER LANDELIJKE REFERENTIE
U komt bij meneer L. omdat er sprake is van urinelekkage 
langs de verblijfskatheter. De urinezak is goed gevuld. De 
urine loopt goed af via de katheter. Geen gruis, geen vlokken. 
Wat is uw beleid?

Antwoorden
1. U plaatst een nieuwe katheter Ch16.
2. U plaatst een dikkere katheter Ch18.
3. U vergroot het volume van het ballonnetje.
4. U vermindert het volume van het ballonnetje.

Toelichting
Antwoord 4 is juist.
Als de katheter goed in de blaas ligt en de urine goed afloopt 
in de urinezak is de oorzaak van lekkage vaak blaaskramp. Dit 
kan men verminderen door de inhoud van het ballonnetje te 
verkleinen. Medicatie kan een tweede stap zijn.

Referentie
Werkafspraak Urologie, katheterbeleid (Zwolle: MCC Klik, 
2018)

Verantwoording 
Deze vraag is samengesteld door de werkgroep Urologie van 
MCC Klik te Zwolle, mede aansluitend op de Interlinepresen-
tatie Katheterbeleid, gestart in 2018.

VRAAG MET LANDELIJKE REFERENTIE
Een kind van 5 jaar hoest vaak. Er is bij auscultatie nooit expi-
ratoir piepen gehoord. Wat is uw indruk?

Antwoorden
1. Dan is het geen astma.
2. Dan kan het nog wel degelijk astma zijn.

Toelichting
Antwoord 1 is juist.
Piepen is een kernsymptoom van astma. Indien nooit in een 
periode van (hoest)klachten bij auscultatie expiratoir piepen 
is gehoord, zal er geen sprake zijn van astma. Bij kinderen die 
alleen hoesten en nooit piepen is behandeling met salbutamol 
of een inhalatiecorticosteroïd niet zinvol.
Als een kind anamnestisch veel hoest en u twijfelt of het toch 
astma kan zijn, is het zinvol het kind terug te zien op het mo-
ment dat het veel klachten heeft. Als het dan ook niet expira-
toir piept bij auscultatie kunt u de diagnose astma verwerpen.
Het gaat dus om bij auscultatie gehoord expiratoir piepen in 
periodes van (hoest)klachten.

Referenties
Werkafspraak Astma bij kinderen (Zwolle: MCC Klik, 2017)
NHG-Standaard Astma bij kinderen (derde herziening) 
(Utrecht: NHG, 2014)

Verantwoording
Deze vraag is samengesteld door de werkgroep Kinderge-
neeskunde van MCC Klik te Zwolle naar aanleiding van de 
Interlinepresentatie Luchtweginfecties en astma bij kinderen, 
gestart 2017.

Thttps://mcc-klik.nl/uploads/document/file/13/Catheterbeleid_WA_U_2018.pdf
https://mcc-klik.nl/uploads/document/file/4/Astma_bij_kinderen_2017_KLIK2017w.pdf
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/astma-bij-kinderen

