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Dubbel-J katheter
urineleider openhouden

Een dubbel-J katheter is een inwendig slangetje (katheter) dat in de
urineleider geplaatst wordt om de doorgang van de nier naar de blaas
open te houden (zie afbeelding).
De dubbel-J katheter wordt ingebracht om de urineleider open te houden. Het doel is om de
urine-afvloed van de nier naar de blaas te kunnen garanderen.
Een dubbel-J wordt meestal na een ingreep aan de urineleider
ingebracht. Soms is het inbrengen van een dubbel-J een op zichzelf
staande ingreep, die plaatsvindt op de operatiekamer.
Omdat u op de operatiekamer onder verdoving bent, merkt u van het
inbrengen van de dubbel-J katheter niets.

Mogelijke bijverschijnselen en complicaties






De krul aan het uiteinde in de blaas kan de blaas prikkelen. U
kunt daardoor na de ingreep last krijgen van een gevoel van
aandrang, soms zelfs pijn, vaak plassen, een branderig gevoel
en/of bloedverlies bij het plassen. De klachten kunnen lijken op
een blaasontsteking. Dit zijn over het algemeen normale reacties
van de blaas op de aanwezigheid van de katheter.
Het kan echter ook zijn dat er werkelijk een ontsteking door
bacteriën is ontstaan. Gewoon urineonderzoek kan dit verschil
helaas niet aantonen. Bij twijfel moet u daarom contact opnemen met de polikliniek
Urologie.
Ook kunt u tijdens het plassen een drukkend gevoel krijgen in de nier, doordat de urine
dan via de dubbel-J terugloopt naar de nier.

Wanneer contact opnemen?
Neem telefonisch contact met ons op bij een van de volgende problemen:
 koorts boven de 38,5°C
 koliekpijn die niet goed op pijnstilling reageert
 teveel klachten van de blaasontsteking (er kan dan eventueel medicatie voorgeschreven
worden)
Overdag belt u met de polikliniek Urologie, ’s avonds of in het weekend met verpleegafdeling
B7, locatie Oost.

Verwijderen van de katheter
Na uw verblijf in het ziekenhuis krijgt u een afspraak 1 tot 3 weken na de operatie om de
dubbel-J katheter te laten verwijderen. Dat gebeurt poliklinisch tijdens een kijkonderzoek van
de blaas (cystoscopie). Het verwijderen van de dubbel-J katheter is een korte en eenvoudige
ingreep en gebeurt door middel van een cystoscopie.

Vragen?
Stel uw vraag via MijnOLVG
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of
betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota
Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen
staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Meer informatie online


www.olvg.nl/urologie

Contact
polikliniek Urologie, locatie Oost
T
020 510 86 94 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
E
urologie@olvg.nl
P3
polikliniek Urologie, locatie West
T
020 510 86 94 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
E
urologie@olvg.nl
Route 16
verpleegafdeling Urologie, locatie Oost
T
020 599 27 03 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
T
020 599 30 73 (buiten kantoortijden)
B7

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam
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