Verwijderen van de katheter
Afdeling urologie, locatie Den Helder

U wordt een ochtend of een middag opgenomen op de dagbehandeling om uw katheter te
verwijderen. In deze folder vindt u informatie hierover.

Opname dagbehandeling
U wordt verwacht op de dagbehandeling, 2-Oost, locatie Den Helder
..................... dag, ............................................. om ................... uur.

Tijdens de opname
De verpleegkundige verwijdert uw katheter. Het is belangrijk dat u daarna de blaas goed leeg plast.
Tijdens de opname observeren wij dan ook of u dit goed doet. Wij vragen u tijdens de opname iets
meer te drinken dan u normaal doet. Als u aandrang voelt om te plassen, gaat u naar het toilet. U
vangt dan de urine op in een maatbeker. Voor de observatie en meting is het belangrijk dat u zich
hierna direct meldt bij de verpleegkundige. Met behulp van een echo-onderzoek (een pijnloos
onderzoek met geluidsgolven) bekijken we dan of er urine achterblijft in de blaas.

Controle bij de arts
U wordt 's middags voor controle verwacht bij uw behandelend arts. U heeft hiervoor al een
afspraak. Als het urineren niet lukt of als blijkt dat u de blaas onvoldoende kunt leeg plassen,
plaatsen wij na overleg met de uroloog de katheter bij u terug.

Wat te doen bij ziekte of verhindering?
Als u door ziekte of om een andere reden verhinderd bent om op uw afspraak te komen, neemt u
dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie. Het telefoonnummer vindt u hieronder.

Uw vragen
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek
urologie van locatie Den Helder. De polikliniek is op werkdagen bereikbaar tussen 08:30 – 16:30
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uur via telefoonnummer 0223 - 69 6564.
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