PATIËNTEN
INFORMATIE
De-katheterisatie
Verwijderen van de katheter

Door middel van deze informatiefolder wil het
Maasstad Ziekenhuis u informeren over het
verwijderen van de katheter (de-katheterisatie).
Ook wordt gecontroleerd of uw blaas zich spontaan
goed kan ledigen. Wij adviseren u deze informatie
zorgvuldig te lezen.
Voorbereiding
Het verwijderen van een katheter vindt vrijwel altijd in
de ochtend plaats. Hierdoor kan er optimaal gebruik
worden gemaakt van de rest van de dag om te meten
(urineren en bladderscan). U start met het innemen
van de voorgeschreven antibioticakuur door de
uroloog 1 dag voor de-katheterisatie. Tenzij anders
voorgeschreven door de uroloog. U meldt zich op
de afgesproken datum om 09.30 bij de afdeling
Dagbehandeling.
Verwijderen van de katheter
De katheter wordt verwijderd tijdens de opname
op de afdeling Dagbehandeling. Ook wordt
gecontroleerd of uw blaas zich spontaan goed kan
ledigen.
Voordat uw katheter wordt verwijderd, wordt eerst
het ballonnetje van de katheter leeggezogen. Dit kan
wat gevoelig zijn. Meestal laat de verpleegkundige
100 of 200 cc vocht in de blaas achter.

Urineren en bladderscan
U moet veel drinken, zodat u veel moet plassen.
Mannelijke patiënten krijgen van de verpleegkundige
een fles om in te urineren, de vrouwelijke patiënten
krijgen een po. Na het urineren, waarschuwt u de
verpleegkundige. Vervolgens gaat u op bed liggen.
Door middel van een bladderscan wordt dan gekeken
hoeveel volume u nog in uw blaas heeft zitten. Zo
kunnen we in de gaten houden of u goed uitplast.
De bladderscan laat zien hoeveel urine is
achtergebleven in uw blaas. Dit proces vindt drie keer
plaats.
Na de de-katheterisatie en bladderscan
Als alles goed verloopt kunt u, in overleg met de
verpleegkundige en de arts, zonder katheter naar
huis. Uw opname kan een aantal uren duren.
Soms kan het voorkomen dat het niet snel genoeg
gaat. Dat is helemaal niet erg. Uw blaas heeft dan
wat meer tijd nodig. In dat geval krijgt u een nieuwe
katheter en wordt er een afspraak gemaakt met de
uroloog.
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Vragen
Als u nog vragen heeft, stel deze dan gerust aan uw
behandelend arts of verpleegkundige.
De polikliniek Urologie is van maandag t/m vrijdag
tussen 08.30 – 12.00 uur en tussen 13.00 – 16.00 uur
te bereiken via (010) 291 22 65.
Vanaf 16.00 uur, in het weekend en op feestdagen
kunt u contact opnemen met uw huisarts of de
Spoedeisende Hulp via (010) 291 35 99.

PATIËNTENINFORMATIE

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de
Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de
informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties
understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can
translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü
size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki
sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym
folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.
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