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Blaaskatheter verwijderen

Inleiding

U heeft op een eerder moment een blaaskatheter gekregen omdat u de blaas zelf niet kon 
legen. Binnenkort wordt bij u de blaaskatheter verwijderd om te kijken of het plassen spontaan 
weer op gang komt. Het is belangrijk dat u geen medicatie gebruikt die de blaasspier 
ontspannen. (bijvoorbeeld: oxybutinine (Dridase), solifenacine (Vesicare), tolterodine 
(Detrusitol), darifenacine (Emselex), fesoterodine (Toviaz), mirabegron (Betmiga) 

Ochtend

U komt vroeg in de ochtend op de poli urologie zodat de verpleegkundige de blaaskatheter kan 
verwijderen. De ballon waarmee de katheter op zijn plek blijft in de blaas wordt geleegd, zodat 
de katheter als u uitademt verwijdert kan worden. Daarna gaat u weer naar huis. (Of u verwijdert 
zelf de blaaskatheter thuis. Het gedeelte met gekleurde ventiel/uiteinde knipt u eraf. Dit doet u 
door de blaaskatheter door te knippen boven de “y-splitsing”. Op deze manier kan de ballon 
leeglopen. Als er geen water meer uit de blaaskatheter loopt verwijdert u tijdens de uitademing 
rustig de blaaskatheter. Lukt dit niet komt u alsnog naar de poli urologie.) 

                                         

Het is belangrijk dat u 2 liter drinkt per 24 uur. (Vandaag de eerste 6 uur, per uur een glas.) Als u 
aandrang krijgt om te plassen gaat u naar het toilet. Mocht u erge aandrang/buikpijn krijgen en 
het lukt niet om te plassen belt u dan de poli urologie. We vervroegen dan uw afspraak van de 
middag.

 Middag

U komt op de poli urologie (met beenbanden indien u die heeft) en de verpleegkundige zal u 
vragen of u (spontaan) heeft kunnen plassen. Met een echoapparaat wordt gecontroleerd of u 
goed leeg plast. Hierna worden zo nodig afspraken gepland.

 Herstel

De eerste dagen na het verwijderen van de blaaskatheter kan uw plasbuis geïrriteerd aanvoelen 
waardoor u vaker naar het toilet moet. Ook kan het zijn dat de urine wat troebeler is of dat er 
een beetje bloed in de urine aanwezig is. Door regelmatig te drinken zal de urine snel helder 
worden.
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 Vragen of problemen

Als zich een van de volgende verschijnselen voordoet, is het raadzaam contact op te nemen:

 Als u hevige of aanhoudende buikpijn heeft en u al enige tijd niet meer geplast heeft
 Als u niet meer kunt plassen of het gevoel heeft dat u niet goed kunt leeg plassen
 Als u veel en/of langdurig bloed in de urine heeft
 Als u meer dan 38,5 graden koorts heeft met daarbij pijn in de onderbuik of plasbuis 

en/of plasklachten: pijnlijk/branderig gevoel tijdens plassen, hevige aandrang en 
frequenter plassen.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
polikliniek Urologie. Van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 
3462860


