Urologie

Blaaskatheter verwijderen
(dagbehandeling)
De inhoud van deze folder komt uit de Patient Journey App. Daarom
kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn
omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de
informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van
onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app
is gratis. Doorloop de volgende stappen om de app in gebruik te
nemen:
1 Zoek naar Patient Journey in de App Store / Google Play of
scan de QR code.
2 Download de app
3 Accepteer de push notiﬁcaties
4 Zoek naar ETZ behandelwijzer
5 Selecteer de juiste behandeling en druk op ‘Start’.
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Alle informatie
Inleiding
We gaan bij u de blaaskatheter verwijderen en kijken of u weer zelf kunt plassen. Reken erop dat u
hiervoor de hele dag in het ziekenhuis verblijft.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u een blaaskatheter heeft gekregen. Het kan zijn dat u
helemaal niet meer zelf kon plassen of dat u uw blaas niet helemaal leeg kon plassen.
Meestal heeft er heel veel urine in de blaas gezeten. Hierdoor is de blaas zo uitgerekt dat hij minder
elastisch is geworden. Er wordt dan een blaaskatheter gegeven om de blaas ‘rust’ te geven, zodat de
elasticiteit mogelijk terugkomt. Het duurt vaak een langere tijd voordat de blaas zijn elasticiteit weer terug
heeft.

Voorbeeld katheter stopje

Op de dagbehandeling wordt als eerste gekeken of u blaas gevuld is en daarna wordt de blaaskatheter
verwijderd. Het is belangrijk om op deze dag regelmatig te drinken. U plast tijdens de opname (3x) in een
po of urinaal. Zodra u geplast heeft, drukt u op de bel om de verpleegkundige te waarschuwen. Het is
belangrijk om te weten of u uw blaas helemaal leeg plast. Met een uitwendige echograﬁe meten we
hoeveel urine na het plassen in de blaas is achtergebleven. Dit onderzoek is onschadelijk en niet pijnlijk.

Informatie voor patiënten met een blaaskatheter vanwege een
vergroot prostaat
De grootte van de prostaat kan variëren van de grote van een kastanje tot een perzik en ligt onder de
ingang van de blaas. De plasbuis (urethra) loopt door de prostaat heen.
Bij het ouder worden kan de prostaat langzaam groter worden. Vanaf ongeveer het vijftigste levensjaar
kunnen hierdoor geleidelijk aan plasklachten ontstaan. De groeiende prostaat drukt de plasbuis dicht. De
blaas moet harder werken om de urine door de vernauwde plasbuis naar buiten te persen.
Door deze extra inspanning wordt de blaaswand zwak en soms uitgerekt. Om de blaas rust te geven, krijgt
u een blaaskatheter. Voordat de katheter verwijderd wordt, wordt er vaak gestart met het medicijn
Tamsulosine®. Dit medicijn ontspant de prostaat, waardoor de plasbuis meer ruimte krijgt en het plassen
gemakkelijker gaat.

Informatie voor patiënten die gebruik (gaan) maken van een
kraantje
Met dit kraantje kunt u de katheter afsluiten. De urine blijft hierdoor in uw blaas totdat u het kraantje
openzet. U kunt dit vergelijken met de situatie zonder katheter. De blaas houdt zo zijn functie, namelijk het

verzamelen van urine totdat u aandrang heeft. Dan leegt u de blaas. Om ontstekingen te voorkomen,
moet u de blaas zeker elke drie à vier uur legen.

Wat neemt u bij ieder bezoek mee?
Heeft u nog geen pas of kloppen de gegevens niet meer? Laat dan een (nieuwe) patiëntenpas maken
voordat u naar uw afspraak gaat. Dit kan op alle locaties van het ziekenhuis.
Uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO)
Het is belangrijk om te weten welke medicijnen u thuis gebruikt. Uw apotheek kan dit overzicht voor u
uitprinten.
Ondergoed
Neem uit voorzorg extra ondergoed en/of incontinentie materiaal mee. Als de verblijfskatheter verwijderd
wordt kan het gebeuren dat u, zonder dat u het wilt, urine verliest.

Naar huis
Soms vindt de uroloog het toch noodzakelijk om een nacht te verblijven. Als het plassen niet - of
onvoldoende - goed gaat, krijgt u opnieuw een katheter en/of leren we u zelf te katheteriseren. Voor het
aanleren om zelfstandig te katheteriseren krijgt u een vervolgafspraak. Het verder beleid wordt met u
besproken.
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