Katheter verwijderen
De-katheterisatie

U heeft op een eerder moment een blaaskatheter gekregen omdat u de blaas
zelf niet kon legen. Binnenkort wordt u opgenomen om te kijken of het
plassen spontaan weer op gang komt als de blaaskatheter wordt verwijderd.

Opname
Het verwijderen van een katheter vindt in de ochtend plaats. Uw opname zal een
paar uur duren en plaatsvinden op de dagbehandeling. Lees ter voorbereiding ook
de informatie in het informatieboekje Dagbehandeling (D02).

Verwijderen van de katheter
De verpleegkundige verwijdert de katheter en controleert of uw blaas zich
spontaan kan ledigen. Het is belangrijk dat u veel drinkt, zodat u veel plast. U
plast tijdens de opname in een urinaal of po, u kunt dat op het toilet doen.
Daarna waarschuwt u de verpleegkundige. Na enkele keren plassen zal de
verpleegkundige met een echoapparaat controleren of u uw blaas goed ledigt.
Als het plassen goed gaat kunt u na de cystoscopie zonder katheter naar huis.
Het kan voorkomen dat er urine in de blaas achterblijft. Dan is het nodig om na
afloop van de cystoscopie opnieuw een katheter te plaatsen.

Cystoscopie op de poli Urologie
U gaat in de middag naar de poli Urologie voor een Cystoscopie. Bij de man vindt
ook een echo van de prostaat plaats om het volume van de prostaat te bepalen.
Wat is een cystoscopie
Bij een blaasonderzoek (cystoscopie) wordt er een flexibel rubber slangetje in de
plasbuis gebracht. Door middel van dit slangetje kan het te onderzoeken gebied
verlicht, en met vloeistof gevuld worden, zodat het goed bekeken kan worden.
Het onderzoek wordt gedaan om eventuele afwijkingen aan de plasbuis, blaas of
uiteinden van de urineleiders op te sporen, die uw klachten veroorzaken.
Het onderzoek
Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een cystoscoop, een dun slangetje gevuld
met glasvezels of een lenzensysteem, die aangesloten is op een lichtbron. Via
een lens op het uiteinde van de cystoscoop kan de specialist door een kijker in de
plasbuis en de blaas kijken. Het onderzoek vindt plaats in de behandelkamer.
1

Voor het onderzoek is het noodzakelijk dat u uw onderkleding uitdoet. U gaat op
uw rug op de onderzoektafel liggen.
De verpleegkundige reinigt de penis of schede met natte watten. Vervolgens
brengt de arts een flexibel rubber slangetje in de plasbuis. De ervaring leert dat u
het minste voelt als u zich zo goed mogelijk probeert te ontspannen. De specialist
brengt de cystoscoop via (de opening van) de plasbuis in de blaas.
Via een slangetje aan de cystoscoop verbonden met een zak spoelvloeistof wordt
er steriel water in de blaas gebracht. Hierdoor ontplooit de blaas zich en kunt u
aandrang tot plassen krijgen. Dit gebeurt echter pas op het moment dat de blaas
vol is. De blaas zal nooit overvol raken. De uroloog inspecteert de plasbuis en de
blaas. Na circa 5 minuten is dit onderzoek afgelopen en kan de uroloog u vertellen
wat hij gezien heeft. Indien nodig plaatst de verpleegkundige een nieuwe katheter.
Na de cystoscopie
Door het onderzoek kunnen lichte irritaties in de plasbuis ontstaan. Daardoor
ervaart u een verhoogde aandrang om te urineren en dit kan wat pijnlijk zijn.
Soms zijn er problemen om uw urine op te houden.
De urine kan lichtroze gekleurd zijn en er kan een beetje bloed in zitten doordat er
door het inbrengen van het buisje een lichte beschadiging op kan treden. Hierover
hoeft u zich niet ongerust te maken. U kunt bij de verpleegkundige om een
inlegverbandje vragen.
Het is verstandig om na het onderzoek extra water te drinken. Hierdoor spoelt u
de blaas en plasbuis sneller schoon.
Complicaties
Na de cystoscopie treden zelden complicaties op. Mocht u echter na enkele uren
toenemende pijn, veel bloedverlies of hoge koorts krijgen, of helemaal niet kunnen
urineren, dan moet u direct contact opnemen met uw arts.

Weer naar huis
De eerste dagen na het verwijderen van de katheter, kan het plassen nog een
schrijnend gevoel geven. Ook kan het zijn dat de urine wat troebeler is of dat er
een beetje bloed in de urine zit. Om deze klachten te verminderen, adviseren wij u
veel te drinken (ruim 2 liter per dag).
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Tips en adviezen

Drink voldoende (2 tot 2,5 liter per dag).

Probeer 4 tot 6 keer per dag te plassen.

Neem rustig de tijd om te plassen.

Ga recht, niet onderuitgezakt, op het toilet zitten zonder dat dit krampachtig
aanvoelt. Houd uw schouders en armen ontspannen en uw voeten plat op de
grond, iets uit elkaar.

Voor mannen die staand plassen: sta ontspannen rechtop. Buig niet
voorover, leun niet met één hand tegen de muur en ga niet op uw tenen
staan.

Ontspan uw bekkenbodem en pers niet mee.

Plas in een keer uit, onderbreek de straal niet.

Eet voldoende voedingsvezels voor een regelmatige stoelgang.

Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op het secretariaat
urologie (0187 607190 of 0187 607192).

Heeft u nog vragen?
Binnen 30 dagen na de behandeling neemt u contact op met de poli urologie, te
bereiken van maandag tot en met vrijdag van
8.00-16.00 uur,  0187 60 71 90.
Buiten kantoortijden met de Spoed Eisende Hulp (SEH),
 0187 60 79 90.

Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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