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Urologie 
 

Kaliumchloride test 
 

Onderzoek 
 
Inleiding 
Uw behandelend arts heeft met u afgesproken dat u binnenkort een kaliumchloride 
(KCl)-test krijgt. Uw arts heeft u al informatie gegeven over de test. Hier kunt u alles 
nog eens rustig nalezen. 
 
Wat is een KCl-test? 
Bij een KCl-test wordt de gevoeligheid van de blaas gemeten. 
De KCl-test wordt uitgevoerd bij patiënten die: 

 veel aandrang hebben om te plassen 

 vaak moeten plassen 

 pijn aan de blaas hebben 

 het gevoel hebben van een blaasontsteking zonder dat er sprake is van een 
urineweginfectie 

 
Hoe vindt de test plaats? 
U ligt op een onderzoekstafel. Er wordt een blaaskatheter ingebracht. Dit is een 
soepel buisje, waarmee urine uit de blaas wordt afgevoerd.  
Er worden achtereenvolgens 2  verschillende vloeistoffen in de blaas ingebracht. 
 

 Eerst krijgt u water in de blaas. 

 Vervolgens krijgt u een zoutoplossing in de blaas. 
 
Het gebruikte zout is kaliumchloride (KCl). Dit zout kan een prikkelend of zelfs pijnlijk 
gevoel in de blaas opwekken.  
 
Gedurende de test vragen wij u een paar keer om de hoeveelheid aandrang en de 
hoeveelheid pijn aan te geven op een scoreformulier: 

 De eerste keer: voordat de katheter wordt ingebracht. 

 De tweede keer: na het inbrengen van het water. 

 De derde keer: na het inbrengen van het zout. 

 De laatste keer: aan het einde van de test.  
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Uitslag 
Na de test krijgt u meteen de uitslag. Afhankelijk van de uitslag volgt een specifieke 
behandeling. 
 
Na de test 
Na de test kunt u een gevoel van blaasontsteking krijgen. Om de urine te verdunnen 
adviseren wij u veel te drinken. 
 
Heeft u de dag na de test nog last, neem dan contact op met de polikliniek Urologie.  
 
 
 
 
 

U wordt verwacht 
 

..........…………….…...dag..........…………................... 
 

om......................….....................uur 
 
 Locatie Venlo 

Polikliniek Urologie, routenummer 68 
 
 Locatie Venray 

Polikliniek Urologie, routenummer 44 
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Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het 
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 

 
 

Polikliniek Urologie 
 

Locatie Venlo Routenummer 68 
 

(077) 320 68 33 

Locatie Venray Routenummer 44 (077) 320 68 33 
 

 
In VieCuri Medisch Centrum stimuleren we onze patiënten om meer te bewegen, zowel vóór, 
tijdens als ná hun ziekenhuisopname. Meer informatie: www.viecuri.nl/bewegen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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