Dubbel J katheter verwijderen
Binnenkort wordt er bij u een cystoscopie uitgevoerd om de JJ (dubbel J) katheter te
verwijderen. Een cystoscopie is een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd met een cystoscoop. Via een lens op het uiteinde van de
cystoscoop kan de specialist in de plasbuis en de blaas kijken.
Voorbereiding
Indien de ingreep niet met spoed wordt verricht, zullen eventueel bloed-verdunnende
medicijnen (Sintrom, Marcoumar, Acetosal, Persantin) in overleg met uw arts tevoren gestopt
zijn. De verpleegkundige neemt u mee naar een kleedkamer waar u de onderkleding kunt
uittrekken. De bovenkleding kunt u tijdens het onderzoek aanhouden. In de kleedkamer is ook
een toilet waarop u voor het onderzoek kunt uitplassen. Het onderzoek begint met een lege
blaas.
Uitvoering van het onderzoek
De cystoscoop wordt via de opening van de plasbuis in de blaas gebracht. Via de cystoscoop
wordt er steriel water in de blaas gebracht. Hierdoor ontplooit de blaas zich en kunt u
aandrang tot plassen krijgen. Dit gebeurt echter pas op het moment dat de blaas vol is. De
blaas zal nooit overvol raken.
De uroloog inspecteert de plasbuis en de blaas. Met behulp van de cystoscoop wordt naar het
uiteinde van de JJ-katheter gezocht. Vervolgens gaat via de cystoscoop een dun slangetje met
een grijpertje (een zogenaamde paktang) eraan naar binnen. Het uiteinde van de JJ-katheter
wordt met behulp van het grijpertje vastgepakt en er voorzichtig uitgehaald. Dit kan een
vervelend gevoel veroorzaken. Dit gevoel verdwijnt vaak snel weer als het slangetje er
eenmaal uit is. Daarna is het onderzoek afgelopen. U verlaat de onderzoekstafel met een
gevulde blaas. U dient de spoelvloeistof op het toilet uit te plassen.
Complicaties of klachten
De eerste twee dagen na de ingreep kunt u iets bloedverlies hebben bij de urine. Mocht dit
aanblijven en/of verergeren, neem dan contact met ons op.
Mocht u flankpijn krijgen en/of koorts hoger dan 38,5° C, neem dan ook contact met ons op.
Wat te doen in geval van ziekte of verhindering
Als u door ziekte of om andere redenen bent verhinderd uw afspraak na te komen, neem dan
zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie. In uw plaats kan dan een andere
patiënt worden geholpen.
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Tot slot
Deze informatie betreft een algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden kunnen tot
wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar gemaakt worden.
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact
opnemen met de poli urologie, telefoonnummer: 0513 – 685 350.
Aan het begin van het onderzoek zal de uroloog u vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer u
op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem stellen.
Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is
bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op
www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang
tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten
invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden,
dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het
ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.
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