PATIËNTENFOLDER
Urologie | JJ catheter

Inleiding
Uw arts heeft voorgesteld om een JJ- katheter in te brengen. Dit is een inwendige katheter die in de urineleider wordt gebracht om de doorgang van de nier naar de blaas open te houden.
In deze folder informeren we u waarom u deze katheter nodig heeft en over het inbrengen van de katheter.

De nieren
Uw nieren produceren urine. De urine loopt via de urineleiders naar uw blaas. De nieren kunnen de urine
soms niet goed afvoeren, door een vernauwing. Nierstenen kunnen ook een urineleider blokkeren.
Om de urine toch af te voeren naar de blaas wordt er een katheter in uw urineleider ingebracht. De katheter is een dun slangetje met aan beide uiteinden een lus waarvan een uiteinde in de nier ligt en het andere
uiteinde in de blaas. Hierdoor kan de urine uit de nier goed worden afgevoerd naar de blaas.

Voorbereiding
Voor het inbrengen van de katheter is thuis geen voorbereiding nodig. Het is raadzaam uw arts te waarschuwen als u zwanger bent. De behandeling vindt plaats op de polikliniek urologie onder plaatselijke
verdoving.

Medicijngebruik
Als u bloed verdunnende medicijnen gebruikt, meldt u dit dan van te voren aan uw arts. Het kan zijn dat
het gebruik ervan tijdelijk moet worden gestopt

De behandeling
Het inbrengen van een JJ-katheter wordt uitgevoerd met een cystoscoop. Dit is een flexibele slang of starre buis met een klein cameraatje. De uroloog brengt de cystoscoop, onder plaatselijke verdoving, via de
opening van de plasbuis in de blaas. Via de cystoscoop plaatst de uroloog de katheter in uw urineleider.
Er wordt tijdens de behandeling water in uw blaas gebracht.
Tijdens het inbrengen van de katheter controleert de arts door röntgenstralen of de katheter op de juiste
plaats terecht komt.
De twee lussen aan beide uiteinden van de katheter zorgen ervoor dat deze op zijn plaats wordt gehouden. Na afloop laat de uroloog uw blaas weer leeglopen. De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Na de behandeling
Door de cystoscopie en door het plaatsen van de JJ-katheter kunt u versterkte aandrang tot plassen hebben. Na het onderzoek kan er ook wat bloed in de urine zitten. Dit is normaal en verdwijnt meestal binnen
een paar dagen. Het is belangrijk dat u veel drinkt. De blaas en urinewegen worden dan op een natuurlijke
manier schoongespoeld.

Mogelijke complicaties
Bij iedere ingreep kunnen zich complicaties voordoen. In de praktijk komt dat zelden voor.
In enkele gevallen kan de urineleider door het inbrengen van de katheter beschadigen. Ook kan er een
infectie van de urinewegen ontstaan. Mocht u een infectie oplopen, dan krijgt u van de arts een antibiotica
voorgeschreven.

Adviezen voor thuis
De eerste dagen na de behandeling raden wij u aan om rustig aan te doen. Vermijd het tillen van zware
voorwerpen en het maken van veel bewegingen, bijvoorbeeld fietsen, traplopen, sporten.
Drie dagen na de behandeling mag u uw dagelijkse werkzaamheden weer hervatten. Tenzij uw behandelend arts iets anders met uw afgesproken heeft.

Algemene informatie
De informatie in deze brochure is algemeen van aard en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek
met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. Uw specialist zal dit altijd met u bespreken.
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de
polikliniek urologie.

FINANCIËLE ASPECTEN
Deze informatie betreft de verzekering en vergoeding van uw behandeling. Heeft u een verwijzing van uw
huisarts? Dan dekt uw zorgverzekering 60%-100% van uw behandeling. Wij vergoeden de resterende 40%0% voor u. U betaalt dus niets extra’s.
Ons privacyreglement vindt u op http://www.acibademimc.com/over-ons onder Privacy & klachten. Hier
vindt u informatie over de mogelijkheid tot het melden van onveilige situaties (waaronder (bijna-)incidenten);
klachten en/of claims;
Bij complicaties kunt u de kliniek (buiten) werktijden op het noodnummer bereiken: 06-214 66 796

Vragen of suggesties?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op via telefoonnummer: 020 238 8800.
Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, heeft u opmerkingen over deze
brochure of over de gang van zaken tijdens het onderzoek die nuttig kunnen zijn, dan vernemen wij het
graag. Volgende patiënten kunnen hier baat bij hebben.
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