Klinische mictieobservatie
De uroloog heeft met u besproken dat u één nacht wordt opgenomen om te kunnen
beoordelen of het plassen zonder katheter goed op gang komt. Soms wordt voorafgaand aan
de opname een cystoscopie, een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas verricht (zie
folder cystoscopie), in dat geval is dat met u besproken en heeft u hiervoor een afspraak
meegekregen.
De opname
Voorbereiding
U meldt zich op de afgesproken tijd op de verpleegafdeling 2B en heeft daar een gesprek met
de verpleegkundige over de gang van zaken op de afdeling en uw opname. De medicatie die u
normaal gesproken thuis gebruikt dient u mee te nemen naar het ziekenhuis.
De opname
Tijdens de opname wordt op de verpleegafdeling de katheter verwijderd. Nadien wordt er
ongeveer 24 uur geobserveerd of het plassen op gang komt. Om blaasontsteking te
voorkomen wordt er preventief gestart met antibiotica in tablet vorm.
Indien het plassen niet lukt kan de verpleegkundige met een eenmalige katheter de blaas
leegmaken waarna u weer kunt proberen te plassen.
De volgende dag
De volgende ochtend wordt besproken of u met of zonder katheter naar huis kan.
Indien het plassen niet goed op gang is gekomen zal de uroloog of de physician assistant met u
de mogelijkheden bespreken. Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor controle op de
polikliniek.
Na ontslag
Mocht u thuis merken dat het plassen slechter gaat of helemaal niet meer lukt, neem dan
contact op met een arts. Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur kan dat via de polikliniek
urologie, telefoonnummer: 0513 – 685 350. ’s Avonds, ’s nachts en in het weekend kunt u
contact opnemen met de dienstdoende huisarts.
Tot slot
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact
opnemen met de polikliniek urologie via telefoonnummer: 0513 – 685 350.
Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is
bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op
www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang
tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten
invullen en uitslagen bekijken.
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DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden,
dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het
ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.
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