
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATIENTENBROCHURE 
Mictiedagboek voor volwassenen  

(Plasdagboek) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J.B. Stessensstraat 2, 2440 Geel 



In dit plas- of mictiedagboek gaat u gedurende 3 x 24 uur een soort dagboekje bijhouden. Het is de bedoeling 

om dit dagboek op gewone dagen in te vullen, dus niet op een dag dat u een uitstapje heeft gepland of dingen 

doet die u anders niet zo vaak doet. 

 

 

Nadat u de medicatie enkele weken genomen heeft, gaat u opnieuw 3 x 24 uur het mictiedagboek bijhouden. 

Op die manier kan de dokter beoordelen of de medicatie effect heeft op uw plasklachten en zo de therapie 

bijsturen. 

 

 

U start ’s ochtends bij het opstaan tot de volgende dag bij het opstaan. Graag drie dagen invullen; het is beter, 

maar niet noodzakelijk dat dit drie opeenvolgende dagen zijn. Wilt u bij het afsluiten van de lijst de totale 

hoeveelheid van de kolom urinevolume bij elkaar optellen? En doet u dit ook bij de kolom vochtinname? 

 

 

Om te zien wat er overdag en ’s nachts gebeurt, moet u ook aangeven hoe laat u naar bed gaat en wanneer u 

weer opstaat. 

 

 

Elke keer wanneer u plast, doet u dit in een maatbeker en kijkt u hoe laat het is. Elke plas moet apart worden 

gemeten; de hoeveelheid moet best genoteerd worden in milliliter. Het is niet de bedoeling dat u urine gaat 

verzamelen. Geeft u ook aan of u aandrang of pijn voelde voordat u ging plassen? 

 

 

Het dagboek moet ook inzicht verschaffen in uw drinkpatroon. Op de volgende pagina is een indicatie voor 

hoeveelheden te vinden. 

 

 

Urineverlies graag noteren in de kolom ‘urineverlies’. Hetzelfde geldt voor verbandjes wisselen. 

 

 

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de raadpleging urologie (Tel.: 014/57.70.21).  

De raadpleging is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur. 

 
Inlichtingen en afspraken: secretariaat urologie 
Sint-Dimpna Ziekenhuis      014/57.70.21     
J.B. Stessensstraat 2  -  2440 GEEL 
 
Voor dringende zorgen :   spoedgevallen 
Sint-Dimpna Ziekenhuis      014/57.70.00     
J.B. Stessensstraat 2  -  2440 GEEL 
 



24-uurs plasdagboek 
 

Naam :  _____________________________________________________________________ 

 

Geboortedatum :  _____________________________________________________________ 

 

 

 

urineverlies Om dat mate van urineverlies in kaart te brengen, 

kunt u de volgende tekens gebruiken: 

geen          =     - 

druppels    =     + 

scheutje    =     ++      (vochtig ondergoed) 

behoorlijk  =     +++   (kledingwissel nodig) 

drinken glas                   200 ml 

kopje                 125 ml 

soepkom           200 ml 

fruit                     75 ml 

aandrang en pijn Om de mate van aandrang en pijn aan te geven, kunt 

u de volgende tekens gebruiken: 

geen       =     - 

gering     =     + 

matig      =     ++ 

sterk       =     +++ 

soort verband  
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Datum 1ste keer 24 uur (vóór starten medicatie): __________________ 

Naar bed om : _____________  uur 

Opgestaan om : ____________ uur 

 

Aantal 

keren 

Tijdstip Urinevolume 
in ml 

Aandrang Pijn Urineverlies Verbandwissel Vochtinname   
in ml 

1 uur ml     ml 

2 uur ml     ml 

3 uur ml     ml 

4 uur ml     ml 

5 uur ml     ml 

6 uur ml     ml 

7 uur ml     ml 

8 uur ml     ml 

9 uur ml     ml 

10 uur ml     ml 

11 uur ml     ml 

12 uur ml     ml 

13 uur ml     ml 

14 uur ml     ml 

15 uur ml     ml 

16 uur ml     ml 

17 uur ml     ml 

18 uur ml     ml 

19 uur ml     ml 

20 uur ml     ml 
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Datum 2de keer 24 uur (vóór starten medicatie): __________________ 

Naar bed om : _____________  uur 

Opgestaan om : ____________ uur 

 

Aantal 

keren 

Tijdstip Urinevolume 
in ml 

Aandrang Pijn Urineverlies Verbandwissel Vochtinname   
in ml 

1 uur ml     ml 

2 uur ml     ml 

3 uur ml     ml 

4 uur ml     ml 

5 uur ml     ml 

6 uur ml     ml 

7 uur ml     ml 

8 uur ml     ml 

9 uur ml     ml 

10 uur ml     ml 

11 uur ml     ml 

12 uur ml     ml 

13 uur ml     ml 

14 uur ml     ml 

15 uur ml     ml 

16 uur ml     ml 

17 uur ml     ml 

18 uur ml     ml 

19 uur ml     ml 

20 uur ml     ml 
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Datum 3de keer 24 uur (vóór starten medicatie): __________________ 

Naar bed om : _____________  uur 

Opgestaan om : ____________ uur 

 

Aantal 

keren 

Tijdstip Urinevolume 
in ml 

Aandrang Pijn Urineverlies Verbandwissel Vochtinname   
in ml 

1 uur ml     ml 

2 uur ml     ml 

3 uur ml     ml 

4 uur ml     ml 

5 uur ml     ml 

6 uur ml     ml 

7 uur ml     ml 

8 uur ml     ml 

9 uur ml     ml 

10 uur ml     ml 

11 uur ml     ml 

12 uur ml     ml 

13 uur ml     ml 

14 uur ml     ml 

15 uur ml     ml 

16 uur ml     ml 

17 uur ml     ml 

18 uur ml     ml 

19 uur ml     ml 

20 uur ml     ml 
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Datum 1ste keer 24 uur (na starten medicatie): __________________ 

Naar bed om : _____________  uur 

Opgestaan om : ____________ uur 

 

Aantal 

keren 

Tijdstip Urinevolume 
in ml 

Aandrang Pijn Urineverlies Verbandwissel Vochtinname   
in ml 

1 uur ml     ml 

2 uur ml     ml 

3 uur ml     ml 

4 uur ml     ml 

5 uur ml     ml 

6 uur ml     ml 

7 uur ml     ml 

8 uur ml     ml 

9 uur ml     ml 

10 uur ml     ml 

11 uur ml     ml 

12 uur ml     ml 

13 uur ml     ml 

14 uur ml     ml 

15 uur ml     ml 

16 uur ml     ml 

17 uur ml     ml 

18 uur ml     ml 

19 uur ml     ml 

20 uur ml     ml 
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Datum 2de keer 24 uur (na starten medicatie): __________________ 

Naar bed om : _____________  uur 

Opgestaan om : ____________ uur 

 

Aantal 

keren 

Tijdstip Urinevolume 
in ml 

Aandrang Pijn Urineverlies Verbandwissel Vochtinname   
in ml 

1 uur ml     ml 

2 uur ml     ml 

3 uur ml     ml 

4 uur ml     ml 

5 uur ml     ml 

6 uur ml     ml 

7 uur ml     ml 

8 uur ml     ml 

9 uur ml     ml 

10 uur ml     ml 

11 uur ml     ml 

12 uur ml     ml 

13 uur ml     ml 

14 uur ml     ml 

15 uur ml     ml 

16 uur ml     ml 

17 uur ml     ml 

18 uur ml     ml 

19 uur ml     ml 

20 uur ml     ml 
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Datum 3de keer 24 uur (na starten medicatie): __________________ 

Naar bed om : _____________  uur 

Opgestaan om : ____________ uur 

 

Aantal 

keren 

Tijdstip Urinevolume 
in ml 

Aandrang Pijn Urineverlies Verbandwissel Vochtinname   
in ml 

1 uur ml     ml 

2 uur ml     ml 

3 uur ml     ml 

4 uur ml     ml 

5 uur ml     ml 

6 uur ml     ml 

7 uur ml     ml 

8 uur ml     ml 

9 uur ml     ml 

10 uur ml     ml 

11 uur ml     ml 

12 uur ml     ml 

13 uur ml     ml 

14 uur ml     ml 

15 uur ml     ml 

16 uur ml     ml 

17 uur ml     ml 

18 uur ml     ml 

19 uur ml     ml 

20 uur ml     ml 
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