Mictie Trial
In deze folder geeft Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over een mictie trial. Wij
adviseren u deze informatie goed te lezen. Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend
arts aan u verteld.
Mictie Trial
Een mictie trial houdt in dat na het verwijderen van de
verblijfskatheter gekeken wordt of u weer goed
zelfstandig kunt plassen en dat de blaas voldoende
leeg komt.

Tot slot
Inzien medische gegevens
Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw medisch dossier
inzien. U kunt ook inloggen via onze website
www.spijkenissemc.nl.

 Poliklinische mictie trial
De verblijfskatheter wordt in de vroege ochtend
verwijderd. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden bij uw
huisarts of bij een van de assistentes van de polikliniek
Urologie. Het is de bedoeling dat u na het verwijderen
van de verblijfskatheter goed gaat drinken. Drink
bijvoorbeeld elk uur een extra glas water. Krijgt u na
ongeveer 3 uur nog geen aandrang? Probeer dan toch
naar het toilet te gaan.

Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw
zorgverzekeraar. Ook betaalt u altijd de hoogte van uw
eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of
uw bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt
vergoed. Meer informatie vindt u op www.dezorgnota.nl.

‘s Middags heeft u een afspraak bij de uroloog en/of bij
de assistente. Als u op de polikliniek Urologie komt
wordt er gevraagd of u kunt uitplassen, daarna wordt er
een echo van de blaas gemaakt om te kijken of de
blaas voldoende leeg komt.

Bereikbaarheid polikliniek Urologie
Neemt u voor vragen, meer informatie of het afmelden
van een afspraak contact op met polikliniek Urologie.
De polikliniek is bereikbaar op werkdagen van 08.00
uur tot 16.30 uur via 0181 - 65 83 89.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen via het
algemene telefoonnummer 0181 - 65 88 88.

Let op:
Neem contact op met de polikliniek Urologie als:
- U drang heeft om te plassen, maar het niet lukt;
- U een bolle buik krijgt met pijnklachten.
 Klinische mictie trial
Indien u wordt opgenomen, is dat voor 1 dag. U meldt
zich op de afgesproken tijd op de afdeling. De
verpleegkundige verwijdert de katheter. U krijgt het
advies om iedere 3 uur naar het toilet te gaan. U wordt
geadviseerd om goed te drinken verspreid over de dag.
Als u geplast heeft, laat u dit weten aan de
verpleegkundige. De verpleegkundige maakt dan een
echo van de blaas, om te kijken of u goed uit heeft
geplast.
Als blijkt dat u meerdere keren goed uit heeft geplast en
er weinig of geen urine in de blaas achterblijft, is de
nacontrole klaar en kunt u naar huis.
Als blijkt dat u niet kunt plassen of dat er te veel urine
achter blijft in de blaas, krijgt u opnieuw een
blaaskatheter.
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