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Mictie peripartaal 
Deze richtlijn is gemaakt om mictie-en blaasproblemen te voorkomen of om vroegtijdig op te 
sporen en te behandelen. Ook wordt aandacht besteed aan de communicatie tussen eerste-
en tweedelijn in geval van ontslag van een patiënte. 
 
1. Mictie durante partu 
       Durante partu moet men alert zijn op de mictie door de barende. 
       Een barende moet om de 3 à 4 uur geplast hebben. 
 
2. Redenen om  te katheteriseren? 

a. Tijdens ontsluiting: - hoogstaand caput 
                               - niet vorderende ontsluiting 
                               - indien laatste mictie langer dan 4 uur geleden is en patiënte  
                                 niet spontaan kan plassen 

b. Voor/tijdens de uitdrijving: 
                               - schouderdistocie in de voorgeschiedenis 
                               - fluxus post partum in de voorgeschiedenis 
                               - verwacht groot kind ( > 4000 gram) 
                               - niet vorderende uitdrijving 
                               - kunstverlossing 

c. Nageboortetijdperk:  
                                     - fluxus post partum 
                                     - retentio placentae 

          d.   Verblijfscatheter:    - epiduraal analgesie tijdens de baring 
 
3. Mictie postpartum 

Een tweedelijns patiënte moet 4 uur postpartum geplast hebben. Zoniet gaat het 
stroomschema in werking. 

 
4. Ontslag uit ziekenhuis 

Een patiënte mag pas worden ontslagen uit het ziekenhuis wanneer er spontane mictie 
opgetreden is, tenzij mevrouw onder leiding van de eerstelijns verloskundige bevallen is 
en zij akkoord is met het ontslag zonder dat er spontane mictie is geweest. 
 

5. Goede instructie 
Bij ontslag moet patiënte goed geïnstrueerd worden, zodat ook na een eerste spontane 
mictie de blaas regelmatig geledigd wordt. Zo’n instructie bestaat uit:   
- goed uitplassen ,  

- het moet een aanzienlijke hoeveelheid zijn en men moet het gevoel heeft dat de blaas  
  leeg is  
- Helpende maatregelen kunnen daarbij zijn: water drinken, kraan openzetten of onder 
de  douche plassen. 
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6. Procedure  wanneer iemand na 4 uur nog niet geplast heeft 

a. thuis:  - na 4 uur postpartum  gaat de verloskundige thuis kijken en  
                        katheteriseren. De blaas kan in één keer helemaal leeggemaakt  
                        worden. Wanneer dat meer dan 600 cc is, wordt de patiënte verwezen  
                        naar de tweedelijn alwaar zij een  verblijfskatheter krijgt; 
                      - na 12 uur postpartum moet de mictie spontaan op gang zijn  
                        gekomen. De  hoeveelheid wordt gemeten. Indien > 300 cc: einde  
                        protocol. Indien minder dan 300cc wordt patiënte overgedragen  
                        aan de tweedelijn. Indien de mictie niet op gang is gekomen volgt  
                        er een overdracht naar de tweedelijn. 
b. in het Ziekenhuis: 

                                  - zie stroomdiagram. 
 
Er bestaat geen klinisch bewijs dat postpartum retentieblaas geassocieerd is met 
complicaties op de lange termijn. Vrijwel alle vrouwen met retentieblaas hebben een normaal 
mictiepatroon binnen 2 tot 6 dagen na het stellen van de diagnose. Slechts in enkele 
gevallen beschreven bleef de mictie voor enkele weken gestoord. Enkele jaren post-partum 
blijkt de incidentie van stress- en urge incontinentie, mictie-frequentie en nocturie gelijk te 
zijn bij vrouwen met en zonder retentieblaas. 
 
Werkgroep: Ank van der Heijden, Willy Wyers, Helma van de Haterd, Leon Mulders, 
Femke Wilms, Martina Porath, Lidewijde Jongmans 
In samenwerking met mw. Dr. Nanlohy, uroloog MMC. 
Revisie:  L.aura de Wit, Ank Rooyackers-v.Heijden , Lidewijde Jongmans 
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> 600 cc Verblijfskatheter voor 24 
uur   

> 1500 cc CAD 1 week, 
afspraak urologie 
vullen-flow-residu-
meting. 

4  uur na verwijdering spontane mictie 
+ bladderscanresidu >  150 cc, 
eenmalig katheteriseren en  residu 
meten  → volgende mictie wederom 
residu bepalen, indien weer > 150 cc 
CAD 1 week, afspraak urologie vullen-
flow- residu-meting. 
 

CAD 1 week, afspraak 
urologie vullen-flow-residu-
meting. 
 

Indien geen spontane mictie 
verblijfskatheter voor 24 uur inbrengen 

-  mictie 4 uur postpartum  
-   CAD tot 2 uur postpartum/na staken van EDA, daarna spontane mictie binnen 4 
uur na verwijdering 
    -  paten met een obstetrische ingreep op OK tussen 18.00-6.00 uur krijgen een 
CAD  (mag ’s ochtends weer verwijderd worden) 
 -  mictie na 4 uur na het verwijderen van de CAD bij SC patiënten  
 
 

ja        nee 

Drinken, kraan, douchen 
 ( 3 uur pp. beginnen) 

Spontane mictie 

nee ja 

Einde protocol 

Katheteriseren  
met verblijfskatheter 

Na 4 uur  
spontane mictie, + 
bladderscan:  

< 600cc  

Bladderscan: residu <  150 

Indien residu   > 150 : eenmalig katheteriseren, 4 uur 
afwachten, na spontane mictie residu bepalen. Indien dan 
weer residu > 150 cc: consult uroloog. 
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