Toevoegsel inbrengen dubbel J-Stent
Urologie

Inleiding

In overleg met uw behandeld uroloog is er besloten tot het plaatsen van een
dubbel-J stent.
Dit onderzoek voert de uroloog altijd uit door middel van een cystoscopie (zie
desbetreffende folder).
Deze folder dient ter aanvulling op de informatie die u van de uroloog hebt gehad.

Waarom een dubbel J stent inbrengen?

Soms acht uw behandelend uroloog het noodzakelijk om een zogenaamde dubbel
J stent in te brengen. Deze stent wordt als volgt bij u geplaatst (zie tekening).

Stent		

Nier

Deze behandeling wordt gedaan om de urineafvloed vanuit de nier via de
urineleider naar de blaas te waarborgen. De afvloed kan belemmerd worden
door een steen of een andere obstructie in de hoger gelegen urinewegen (nierurineleider). Dit kan stuwing van urine in uw nierbekken veroorzaken, waardoor
u pijnklachten kunt krijgen dan wel op de langere duur verslechtering van de
nierfunctie.
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Voorbereidingen

In de meeste gevallen zult u van de verpleegkundige bij het maken van de afspraak
een tablet antibiotica, ter voorkoming van infectie, meekrijgen. Deze moet u een
uur vóór het onderzoek innemen. U dient zich een half uur vóór de behandeling
te melden op poli urologie. U krijgt dan een pijnstiller op morfinebasis om de
behandeling voor u gemakkelijker te maken. Daarom wijzen wij u erop dat u na het
onderzoek niet zelf aan het verkeer mag deelnemen. Wij raden u aan u te laten
ophalen.
Vaak wordt deze behandeling op korte termijn afgesproken afhankelijk van uw
klachten en de mate van stuwing van uw nier. Eventueel kan de procedure in
dagbehandeling plaatsvinden.
Verder is de voorbereiding en de nazorg hetzelfde als bij de cystoscopie.

Het onderzoek

Tijdens de cystoscopie wordt een heel dun slangetje in de betreffende urineleider
gelegd, waar doorheen contrastmiddel wordt gespoten om de urinewegen en
de nier zichtbaar te maken. Vervolgens wordt door dit slangetje een voerdraad
opgeschoven tot in de nier. Het slangetje wordt verwijderd en de dubbel J stent
wordt over de voerdraad tot in het nierbekken gelegd. Na het verwijderen van de
voerdraad ontstaat aan beide uiteinden van de dubbel J een krul, waardoor deze
zichzelf zowel in het nierbekken als in de blaas op zijn plaats houdt. Deze stent
kan dus niet gemakkelijk spontaan uitzakken. Tijdens het plaatsen van de stent
worden enkele röntgendoorlichtingen en – foto’s gemaakt om de vorderingen van
de behandeling te kunnen volgen en vastleggen. Zodra de stent goed geplaatst is,
mag u van de onderzoektafel. Het onderzoek duurt ongeveer dertig minuten.
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Nazorg

Ten gevolge van de procedure kunt u een beetje bloed in de urine hebben.
Tevens kunt u pijn in de nierstreek tijdens het plassen en meer aandrang tot
plassen krijgen, omdat tijdens het legen van de blaas de urine via de stent in de nier
gestuwd wordt.
Indien u koorts (hoger dan 38,5º C) krijgt, dient u tijdens kantoortijden contact op
te nemen met de polikliniek urologie, telefoonnummer 0229-257 826.
Buiten kantoortijden met de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) , telefoonnummer
0229-257 699.
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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