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Verwijderen katheter (dekatheterisatie) 

Op de verpleegafdeling (klinisch) 

 
Inleiding 

U heeft een katheter (blaaskatheter). 
Binnenkort wordt deze verwijderd. U wordt 
hiervoor kort opgenomen. In deze folder 
informeren wij u over de gang van zaken. 
 
In het ziekenhuis 

Op de dag van opname meldt u zich bij de 
receptie bij de hoofdingang van het 
ziekenhuis. U wordt dan naar de Kortdurend 
Verblijf Afdeling gebracht.  U heeft daar een 
gesprek met een verpleegkundige. Graag 
horen wij van u wie uw contactpersoon is. 
Ook is het belangrijk dat u de medicijnen die 
u gebruikt meeneemt.  
 
De verpleegkundige zal de katheter 
verwijderen. Het is erg belangrijk om hierna 
goed te drinken.  Als u vervolgens moet 
plassen, zal de urine worden opgevangen 
zodat de verpleegkundige kan zien hoeveel u 
geplast heeft. 
De verpleegkundige kijkt daarna door middel 
van een eenvoudig echoapparaat (de 
bladderscan) of er urine achter is gebleven in 
de blaas (dit heet ook wel het residu). 
 
Als er teveel urine achter blijft verhoogt dit de 
kans op een blaasontsteking. Het is dan ook 
belangrijk dat u probeert goed uit te plassen. 
Als het plassen goed gaat en u heeft geen 
verdere klachten, dan mag u dezelfde of de 
volgende dag weer naar huis. 
 
Als het plassen niet lukt of als blijkt dat er 
teveel urine in de blaas achter blijft, is het 
mogelijk dat de verpleegkundige u éénmalig 
katheteriseert zodat u nog een keer kan 
proberen zelf te plassen. Lukt dit niet dan zal 
na overleg met de uroloog de katheter 

worden teruggeplaatst en gaat u met de 
katheter naar huis. 
 

Wat te doen bij ziekte of verhindering? 

Als u door ziekte of andere omstandigheden 
verhinderd bent om op uw afspraak te 
komen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk 
doorgeven aan het klant contact centrum 
van de polikliniek Urologie: (0182) 50 50 01. 
 
Algemene informatie over het GHZ 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u  
terecht op onze internetsite: www.ghz.nl. 
Ook kunt u bellen naar het algemene 
informatienummer (0182) 50 50 50. 
 
Vragen of problemen 

Als u na het lezen van deze folder vragen 
heeft, of er zijn problemen na de 
behandeling dan kunt u bellen naar de 
polikliniek urologie: (0182) 50 55 70 van 09.00-
10.00 en 14.00- uur 15.00 uur. 
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