Dubbel-J katheter
inbrengen
Bij u is een steen of vernauwing in de urineleider vastgesteld. Hierdoor stroomt
de urine niet goed van de nieren naar de blaas. Om deze klachten te verhelpen,
zal de arts een dubbel-J katheter inbrengen. Dit is een dun slangetje dat door
de urineleider loopt en in een krul in de nier en in de blaas uitmondt. De
katheter zorgt voor een goede doorstroming van de urine.
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Voorbereiding
Bij deze behandeling worden röntgenstralen gebruikt. Wilt u daarom
doorgeven als u zwanger denkt te zijn? Wij kunnen hier dan rekening mee
houden.

Het inbrengen
De arts brengt de dubbel-J katheter onder doorlichting in tijdens een
cystoscopie. Het inbrengen kan een zeurend of stekend gevoel geven, vooral
op de plek van de steen of vernauwing. Na het inbrengen van de katheter
wordt meestal een controlefoto gemaakt. In totaal duurt de ingreep vijftien tot
dertig minuten.
De katheter kan zes weken tot zes maanden blijven zitten. Als het nog langer
nodig is, krijgt u een andere katheter. Eerst verwijdert de arts dan met een
tangetje de oude katheter via de cystoscoop. Dit kan weer een wat zeurend
gevoel in de buik veroorzaken. Daarna brengt de arts zo nodig een nieuwe
katheter in.
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Nazorg
Door deze katheter kan het plassen wat veranderen:
• u kunt vaker aandrang voelen om te plassen;
• aan het eind van de plas wat druk of een steek in de zij voelen;
• er kan af en toe wat bloed in de plas zitten.
Het zijn bekende verschijnselen en een gevolg van de katheter. U hoeft zich
hier niet ongerust over te maken.
Wanneer u hier veel klachten van ondervindt, kunt u contact opnemen met de
polikliniek Urologie.
Na het plaatsen van een dubbel-J katheter is het belangrijk om veel te drinken
(1,5- 2 liter extra per dag).
EXTRA drinken is niet van toepassing als u een vochtbeperkt dieet volgt.
Mocht u koorts hebben (temperatuursverhoging boven de 38.5 graden) of pijn
in de zij krijgen, neem dan contact op met de polikliniek Urologie.

Vragen
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neemt u dan contact
op met de polikliniek Urologie.

Telefoonnummers
Polikliniek Urologie Rijnstate Arnhem: 088 - 005 7705

3

Rijnstate,
uw ziekenhuis in de
regio Arnhem, Rheden
en De Liemers.
@rijnstate
facebook.com/rijnstate

Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
E info@rijnstate.nl
www.rijnstate.nl

037859/2020-05 Uitgave: Afdeling Marketing & Communicatie Rijnstate, 2020

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

