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Zelfkatheterisatie

Inleiding
In overleg met uw behandelend arts is besloten dat u gaat leren om uzelf te katheteriseren. 
In deze folder wordt besproken wat zelfkatheterisatie is en wordt de procedure van het 
aanleren besproken. U meldt zich op de polikliniek urologie. (Soms op de dagbehandeling, 
dit wordt verteld indien op u van toepassing). Er is een uur de tijd voor u ingepland.

Voorbereiding
U krijgt een informatiefolder zelfkatheterisatie mee van beroepsvereniging V&VN 
(Verpleegkundige & Verzorgenden Nederland) . Deze kunt u thuis lezen en meenemen 
naar de afspraak. Aan de hand van de folder zal uw persoonlijke situatie nader worden 
toegelicht. U wordt verzocht 2 uur voorafgaand aan de afspraak niet te plassen. Als u 
vragen heeft is het wellicht een idee deze op te schrijven en mee te nemen.

Zelfkatheterisatie
Dit is met behulp van een dunne holle slang (katheter) de blaas leeg maken of de plasbuis
wijder maken. (zelfdilatatie)  Tevens is het mogelijk om een blaasspoeling zelf in te 
brengen. 

Procedure aanleren
Eerst krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. De informatiefolder wordt met u 
besproken. Aan de orde komen onder andere de volgende onderwerpen:
Wat het voor u betekent; doel katheteriseren; uitleg urinewegen; hoe vaak katheteriseren; 
hygiëne; drinken. 
U krijgt nog een aanvullende folder: het stappenplan. Vervolgens krijgt u uitleg over de 
katheter en gaat u uzelf katheteriseren. Dit wordt nabesproken. 

Katheters
U krijgt gelijk een aantal katheters mee. De verpleegkundige schrijft een machtiging voor 
een medisch speciaalzaak waar u zelf de katheters kunt bestellen. U krijgt de gegevens 
van de medisch speciaalzaak mee. Deze worden binnen twee dagen bij u thuis bezorgd.
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Nazorg
De verpleegkundige belt u een week later om te bespreken hoe het zelfkatheteriseren is 
gegaan. Zo nodig krijgt u nog een afspraak voor herhaling bij de verpleegkundige. Verdere 
afspraken krijgt u bij de uroloog/physician asisstant.
Bij vragen of problemen altijd contact opnemen met de poli urologie

Tot slot
Op onze polikliniek worden ook geregeld spoedprocedures uitgevoerd of duren 
behandelingen soms langer dan vooraf voorzien en gepland.
Wij vragen uw begrip als u onverhoopt langer moet wachten voordat u geholpen wordt.
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 
met de polikliniek Urologie. De polikliniek Urologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer : (079) 3462860

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over 
uw behandeling, laat ons dit dan weten.


