Dagopname katheter
verwijderen
Binnenkort wordt u een dag opgenomen voor het verwijderen van de katheter
uit uw blaas. In deze folder staat wat u die dag kunt verwachten.
Informatie voor patiënten van Rijnstate Arnhem

Neem altijd uw
vens
verzekeringsgege
wijs mee!
en identiteitsbe

U wordt een dag opgenomen om de katheter uit uw blaas te laten verwijderen
en om te proberen weer te plassen. Voor deze opname wordt u rond 9.00
uur verwacht op de afdeling Urologie. Daar wordt u ontvangen door een
verpleegkundige.

Katheter verwijderen
De verpleegkundige neemt voor het verwijderen van de katheter wat urine af.
Bij eventuele ontwikkeling van koorts is dan alvast een urinekweek ingezet.

Zelf plassen
Als de katheter verwijderd is, is het de bedoeling dat u zelf weer gaat plassen.
Om het plassen op gang te krijgen hoeft u niet extra te drinken, maar neemt
u gewoon wat u thuis gewend bent. Daardoor krijgt de verpleegkundige een
goed beeld van uw drink- en plasgewoonte.
Als u na enkele uren een aantal keren goed hebt geplast, maakt de
verpleegkundige een blaasscan om te controleren of u de blaas helemaal leeg
plast. Dit gebeurt op de afdeling.
Als blijkt dat u goed kan plassen, mag u dezelfde dag weer naar huis. Dat is
meestal halverwege de middag. U krijgt een controleafspraak voor de uroloog
mee.
Soms komt het voor dat het plassen nog niet helemaal naar wens gaat,
bijvoorbeeld dat u wel plast, maar dat er daarna nog te veel urine in de blaas
achterblijft. Dan kan het zijn dat u een nacht ter observatie moet blijven.
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Als het plassen niet of niet goed op gang komt, wordt de katheter opnieuw
ingebracht (dit kan na enkele uren al bekend zijn) en mag u naar huis. U komt
dan terug op de polikliniek bij de uroloog voor het bespreken van de verdere
behandeling.

Medicatielijst
Zou u zo vriendelijk willen zijn uw medicatielijst en medicijnen mee te nemen
naar de dagopname? Ook is het raadzaam om een pyjama en toiletartikelen
voor één overnachting mee te nemen.
Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, bespreek deze dan met uw
uroloog of de verpleegkundige.

Telefoonnummers
Polikliniek Urologie: 088-005 7705
Verpleegafdeling Urologie: 088-005 6866
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Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

