
       
 

    

Transmurale werkafspraak: Hematurie (macroscopisch – microscopisch) 
 
Deze werkafspraak is samengesteld door en namens urologen WZA en huisartsen regio Assen e.o. 
(deelnemers werkgroep uroloog J. Stiksma en huisartsen J. Bruins en W. Kroese) 

 

Verwijscriteria 
 

Macroscopische hematurie (bloed is met blote oog te zien) 

 Bloedplassen  

 Indien bloedplassen gecombineerd gaat met symptomen passend bij een urineweginfectie, dan 
eerst urineweginfectie behandelen. Nacontrole middels urinestick of sediment (bij twijfel kan 
uroloog laagdrempelig geconsulteerd worden via VIPLive). 

 Pijnloze hematurie zonder symptomen van een urineweginfectie is een reden voor verwijzing 
naar de uroloog, ook als dit slechts eenmalig is opgetreden.  

Microscopische hematurie (bloed aantoonbaar door laboratoriumonderzoek) 

 Beleid bij het vinden van microscopisch bloed in urinemonster: neem komende weken nog 2 
urinemonsters met een tussenpose van 1 week tussen de verschillende monsters.   

 Verwijs patiënt door naar de poli urologie als in 2 van de 3 urinemonsters bloed is aangetoond.  

Digitale consultatie Digitale consultatie via VIPLive  

 Bij twijfel of andere vragen kan overlegd worden via VIPLive. De uroloog zal de vraag 
beantwoorden binnen maximaal 2 werkdagen. 
 

Voorbereidingen door huisarts 
 

 Bloedonderzoek met de volgende bepalingen: hb, nierfunctie 
 

Traject in WZA 
 

 Urinesediment en echo nieren danwel CT-urinewegen 

 1e poli bezoek: gesprek met uroloog voor uitslag en vervolg inclusief cystoscopie  
 

https://intranet.wza.nl/


       
 

Aanwijzingen voor de huisarts 

 

 Bloedplassen op zichzelf is geen reden voor spoed overleg. Zolang patiënt blijft plassen kan de 
reguliere fase van onderzoek en diagnose doorlopen worden. De periode van onderzoek tot 
diagnose beslaat circa 3 weken.   

 Een verwijzing naar de afdeling urologie kan via Zorgdomein – hematurie  

 Vermeld in de verwijsbrief in elk geval: 
o Patiëntgegevens inclusief mailadres 
o Reden van verwijzing, beschrijving klachten 
o Relevante voorgeschiedenis en comorbiditeit 
o Uitslagen bloedonderzoek 
o Actueel medicatie overzicht 
o Of patiënt wel/niet rookt 

 

Aanwijzing voor de patiënt 

 

 Neem actueel medicatie overzicht mee. 

 Zolang patiënt blijft plassen wordt het reguliere traject van onderzoek en diagnose doorlopen. 
Dit beslaat circa 3 weken. Indien plassen niet meer lukt, dient er contact opgenomen te worden 
met de arts. 

 Zie verder kopje ‘zorgtraject WZA’  

Opmerking  Verwijzingen via zorgdomein worden op de poli beoordeeld en indien het de inschatting van 
specialist of huisarts is dat de verwijzing met voorrang gepland dient te worden (dus sneller dan 
de normale toegangstijd) kan dit worden geregeld. Als de huisarts hier indicatie voor ziet, dan 
graag in de verwijsbrief vermelden 

Bron 

 

 NVU richtlijn hematurie  (richtlijn wordt herzien in 2020-2021) 

 https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/hematurie/hematurie_-_korte_beschrijving.html 
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