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klinisch
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Als de urineleider vernauwd is, bijvoorbeeld door nierstenen of bij een ope-
ratie in dat gebied, kan de urine niet vanuit de nier in de blaas stromen. De 
urine blijft dan in de nier, waardoor er drukverhoging in de nier ontstaat wat 
kans geeft op pijnklachten en nierfunctiestoornissen. Daarnaast ontstaat er 

een verhoogde kans op een infectie. Om  dit te 
voorkomen kan er een tijdelijke dubbel J katheter 
geplaatst worden. De reden is om de afvloed van 
urine te verzekeren en zodoende de lichamelijke 
klachten als gevolg van de obstructie te verminde-
ren of weg te nemen. Via de plasbuis wordt een 
inwendig katheter geplaatst met één uiteinde in 
de nier en het andere uiteinde in de blaas.

GEBRUIKT U BLOEDVERDUNNENDE  
MEDICIJNEN?
Mensen die bloedverdunners gebruiken, moeten 
dit voor de operatie aan ons doorgeven. Dit is 
heel belangrijk, want soms is het nodig om tijde-
lijk te stoppen met deze medicijnen. Uw arts kan u 

uitleggen wat u moet doen met uw bloedverdunners.

WANNEER WORDT U OPGENOMEN?
De datum van de ziekenhuisopname wordt bepaald door:
• Eventuele voorbereidingen die nodig zijn voor de operatie.
• Uw eigen voorkeur.
• Afhankelijk van urgentie en wachttijd

AFSPRAAK VOOR VERDOVING OF NARCOSE
U krijgt voor de operatie een volledige narcose of plaatselijke verdoving (rug-
genprik).Om dit goed voor te bereiden, bezoekt u het spreekuur van de anes-
thesist.Dit is de medisch specialist die de verdoving voor de operatie verzorgt.
De afdeling Opname regelt deze afspraak voor u en zal u hierover informeren.

OPNAMEDUUR
U wordt voor deze operatie één of twee dagen opgenomen.



PATIËNTENVOORLICHTING  Ziekenhuis Rivierenland  3

OPNAME OP DE DAG VAN DE OPERATIE
• Als u op de dag van de operatie wordt opgenomen blijft u nuchter; u mag 

dan niet eten of drinken. Het kan zijn dat u op advies van uw arts bent ge-
stopt met het nemen van bloedverdunners.

• U meldt zich op de afgesproken datum en tijd bij de vrijwilligers-balie in de 
centrale hal van het ziekenhuis. De gastvrouw of gastheer brengt u naar de 
verpleegafdeling.

• U wordt opgenomen op de verpleegafdeling Urologie of de verpleegafdeling 
kortverblijf.

DE OPERATIEDAG
Voor de operatie
Op de ochtend van de operatie bent u nuchter. Er zijn afspraken met u ge-
maakt over medicatie die u wel of niet mag innemen. 
Daarnaast zijn de volgende voorbereidingen belangrijk:
• U krijgt voorbereidende medicijnen voor de verdoving.
• Zorg dat u voor de operatie nog even plast, zodat uw blaas leeg is.
• Meestal krijgt u ongeveer drie kwartier voor de operatie een tabletje om wat 

rustig te worden.
• U krijgt operatiekleding aan.
• U mag geen bril, contactlenzen, hoortoestel of sieraden dragen als u onder 

volledige narcose (verdoving) wordt geopereerd. Ook geen nagellak.
• U wordt in uw bed naar de operatieafdeling gebracht.
• U krijgt een infuus voor extra vocht en medicijnen.
• U krijgt een soort knijper op uw vinger om de hoeveelheid zuurstof in het 

bloed te meten.
• Uw bloeddruk wordt gemeten.
• U krijgt elektroden op uw borst om uw hartritme te kunnen controleren 

tijdens de operatie.

Daarna gaat u naar de operatiekamer
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Na de operatie
• Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer. Als de narcose is uitge-

werkt, wordt u naar de verpleegafdeling gebracht.
• Op de afdeling controleert de verpleegkundige uw bloeddruk en hartritme.

Ook wordt bijgehouden wanneer u voor het eerst heeft geplast.
• Op de afdeling krijgt u medicijnen tegen de pijn. Houdt u toch pijn, dan kunt 

u dit tegen de verpleegkundige zeggen. Hij of zi,j kan u na overleg met de 
arts, sterkere pijnstillers geven.

• U heeft een infuus in uw hand of arm. Als u na de operatie weer normaal 
kunt eten en drinken, wordt het infuus eruit gehaald.

AFSPRAAK VOOR CONTROLE
De JJ katheter wordt tussen de 2 weken tot 8 weken verwijderd met behulp 
van een cystoscopie (blaasonderzoek). Dit gebeurt op de poli urologie. U hoeft 
geen rekening te houden met voorbereidingen. Dus u mag gewoon eten en 
drinken voor het onderzoek.

WAT KUNT U THUIS VERWACHTEN?
Bloed of bloedstolsels
Na de behandeling kunt u bloed en/of bloedstolsels in uw urine hebben. Dit is 
normaal. Dit gaat binnen 1 tot 2 dagen over. Als u bloedverdunners gebruikt 
kan het 2 tot 3 dagen duren. Het bloedverlies kan wisselend optreden.

Overige bijwerkingen
Tijdens het plassen kan via het de JJ katheter wat urine terug naar de nier 
lopen. Dit kan tijdelijk een onprettig gevoel in de flank geven, het zakt na het 
plassen weer weg.
De krul van de JJ katheter in de blaas kan wat irritatieklachten/plasdrangklach-
ten geven. Mocht dit zo zijn kunt u hier medicatie voor krijgen.
De krul van de JJ katheter kan af en toe voor wat bloedverlies zorgen.
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WANNEER MOET U CONTACT OPNEMEN?
In de volgende situaties kunt u contact met ons opnemen:
• U heeft koorts boven de 38.5 °C of u heeft langer dan 24 uur koorts boven 

de 38 °C.
• brandende pijn bij het plassen
• Als u niet meer kunt plassen
• Een constante pijn in uw nier streek

VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De me-
dewerkers
van de afdeling Urologie geven u graag meer informatie.

AFSPRAAK VERZETTEN
Het kan gebeuren dat u een afspraak moet verzetten. Geef dit alstublieft zo
snel mogelijk aan ons door. We maken dan een nieuwe afspraak en kunnen de
vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt.

POLIKLINIEK UROLOGIE
 0344-674040

op werkdagen van 08.30 uur -16.30 uur

Buiten kantoortijden of in het weekend kunt u contact opnemen 
met de huisartsen post.



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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