Blaaskatheter verwijderen

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Aan de hand van deze folder informeren wij u over het verwijderen
van de blaaskatheter.

Afspraak
Het verwijderen van de katheter kan gedaan worden door:
uw huisarts
een verpleegkundige of doktersassistent van de polikliniek urologie
de verpleegkundige/verzorgende van de thuiszorg, een verpleeghuis of
verzorgingshuis
een verpleegkundige van de dagbehandeling (zie Katheter verwijderen in
dagbehandeling).
U bespreekt met de polikliniekassistente wie de katheter bij u verwijdert én of
u daar zelf een afspraak voor moet maken. De afspraak voor het verwijderen
moet altijd plaatsvinden tussen 8.00 en 8.30 uur. Dit om u genoeg tijd te
geven om te drinken en te urineren voordat de echo plaats vindt.
Meenemen naar de polikliniek
Als u een Flip flo en/of beenzak nog thuis heeft, neem dit dan mee naar de
polikliniek of afdeling.

Na het verwijderen van de katheter
Na het verwijderen van de katheter bij de huisarts of op de polikliniek gaat u
naar huis. Elke patiënt waarbij de katheter is verwijderd, komt in de middag
terug naar het ziekenhuis voor een controle echo en een eventuele plastest
(flowmetrie).
Wij adviseren u om 1½ tot 2 liter te drinken per dag. Door goed te drinken
wordt de pijn bij het urineren verminderd en brengt u de urineproductie op
gang. Als u aandrang krijgt om te urineren, dan mag u gewoon naar het toilet
gaan.
Let op!
Als u thuis veel aandrang heeft, maar het urineren niet lukt, neem dan eerder
contact op met de polikliniek urologie. Er wordt dan overlegd of u eerder dan
de afgesproken tijd moet komen voor de controle.
Voorbereiding echo
U komt 's middags terug:
O met een volle blaas
O met een lege blaas.

Echo van de blaas
Van de verpleegkundige of doktersassistent hoort u voordat de echo
plaatsvindt of u uw blaas leeg mag plassen op het toilet of op een speciaal
toilet, een flowmeter (deze geeft het urineren in een grafiek weer). De
verpleegkundige of doktersassistent maakt vervolgens een echo van de
blaas om te beoordelen of de blaas leeg is.
Daarna heeft u een gesprek met de uroloog, die met u de eventuele verdere
behandeling bespreekt.
Als er te veel urine achterblijft in de blaas, is het soms nodig om een nieuwe
katheter te plaatsen.

Katheter verwijderen in dagbehandeling
Van de polikliniekassistente ontvangt u informatie over de datum en de tijd
waarop u wordt verwacht. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de
hoofdreceptie in de centrale hal. Daar wijst men u de weg naar de afdeling.
Een verpleegkundige ontvangt u en geeft uitleg over het verloop van de dag.
Wordt u opgenomen in dagbehandeling, dan verwijdert de verpleegkundige
op de afdeling uw katheter. Na het verwijderen van de katheter blijft u nog in
het ziekenhuis. ’s Middags gaat u naar de polikliniek voor een controle echo
(zie Echo van de blaas). Van de verpleegkundige hoort u of u met volle of
lege blaas naar de polikliniek moet.
Belangrijk is om 1½ tot 2 liter te drinken per dag. Door goed te drinken wordt
de pijn bij het urineren verminderd en brengt u de urineproductie op gang. Als
u aandrang krijgt om te urineren, dan mag u gewoon naar het toilet gaan.
Let op!
Heeft u veel aandrang, maar het urineren lukt niet? Geef dit aan bij de
verpleegkundige, er wordt dan overlegd of u eerder dan de afgesproken tijd
voor controle kan.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met
de polikliniek urologie via (0318) 43 43 45.
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