
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AANBRENGEN VAN EEN STENT IN DE NIER 
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Inleiding 

U hebt een afspraak gemaakt voor het inbrengen van een stent 
(een soort buisje) in de nier. Het inbrengen van een dubbel J 
katheter is alleen nodig als de doorgang tussen de nier en de 
blaas verhinderd wordt. We spreken dan van obstructie. 
 
In deze folder vindt u aanwijzingen over hoe u zich op het 
onderzoek moet voorbereiden. Voor het slagen van het 
onderzoek is het van groot belang dat u zich aan deze 
aanwijzingen houdt. Tevens vindt u in deze folder informatie 
over het verloop van het onderzoek. 
 

Voorbereiding  
Heeft de uroloog u medicijnen (antibiotica) voorgeschreven, 
dan start u hiermee één dag vóór het onderzoek. De antibiotica 
beschermen u tegen mogelijke infecties. Maakt u vooral de 
antibioticakuur af, ook als u nadien geen enkele klacht hebt. 
 

Waar melden  
U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de polikliniek 
urologie.  De assistente roept u binnen als u aan de beurt bent. 
 

Het onderzoek 
De uroloog verricht het onderzoek in samenwerking met een 
radiodiagnostisch laborant en een assistent.  
 
Wij vragen u op de röntgentafel te gaan liggen met uw benen in 
de twee beensteunen, die op de röntgentafel gemonteerd zijn. 
De assistent desinfecteert nu de uitgang van de plasbuis en 
spuit bij mannen wat glijmiddel in het urinekanaal. Dit kan een 
beetje branderig aanvoelen. In dit glijmiddel zit ook een 
verdovende stof. Daarna wordt het onderlichaam met steriele 
doeken afgedekt. 
 

De uroloog brengt een metalen buisje, een cystoscoop, via de 
plasbuis in de blaas. Probeert u zich, bij het inbrengen van het 
buisje, zoveel mogelijk te ontspannen. Vervolgens wordt de 
blaas, door het ingebrachte buisje, gevuld met water. Hierdoor 
kunt een gevoel van aandrang krijgen. Laat het de uroloog 
weten, als deze aandrang te groot wordt. 



 

De blaas heeft zich nu ontplooid en de uroloog kan kleine 
openingen op de blaasbodem zien. Deze kleine openingen 
leiden naar de linker en de rechter nier. De uroloog brengt een 
dun slangetje in zo'n kleine opening, spuit de afvoerbuis op met 
contrastvloeistof en brengt een voerdraad in 
tot in de nier. U kunt dit als een prik ervaren. 
Blijft u vooral rustig liggen.  
De uroloog verwijdert het slangetje en brengt 
de stent via de voerdraad in, meestal onder 
röntgendoorlichting. Zonodig worden er 
foto’s gemaakt. Vervolgens wordt de 

voerdraad verwijderd en is de behandeling 
klaar. 
De stent kan zo nodig zes maanden blijven zitten.  
 
 

Röntgenstraling  
Bij de behandeling maken wij gebruik van röntgenstraling. De 
uiterst moderne apparatuur stelt ons in staat zeer zorgvuldig 
om te gaan met de toe te dienen straling. 
De enige uitzondering hierop is als u zwanger bent 
 

Zwangerschap, blaasontsteking of ongesteldheid   
Indien u zwanger bent, ook als u het nog niet helemaal zeker 
weet, neem dan van tevoren telefonisch contact op met onze 
afdeling. Het is namelijk niet verstandig de ongeboren baby aan 
deze straling bloot te stellen. Het onderzoek moet worden 
uitgesteld. Vervolgens vindt het onderzoek plaats binnen tien 
dagen na de eerste dag van de menstruatie. Verzet zo nodig uw 
afspraak. 
 
Als u denkt dat u een blaasontsteking hebt, is het noodzakelijk 
dat u dit van tevoren meldt aan de uroloog of de assistent(e) 

van de uroloog. Bij een blaasontsteking wordt het onderzoek 
uitgesteld.  
 
Wanneer u ongesteld bent, mag u het onderzoek uitstellen, het 
hoeft niet. 
 



Na het onderzoek  
Het komt soms voor dat u na het onderzoek een branderig 
gevoel hebt bij het plassen. Dit heeft te maken met de 
cytoscoop die is ingebracht om het onderzoek te kunnen 
uitvoeren. Nadat u enkele keren plassen zijn deze klachten 
over. 
 
Tevens kunnen zich enige tijd na het onderzoek bloedsporen in 
de urine bevinden. Dit kan rood gekleurde urine zijn, maar er 
kunnen zich ook kleine bloedstolseltjes in de urine bevinden. 
Maakt u zich hierover niet ongerust, dit moet na enige keren te 
hebben geplast verdwenen zijn, Mocht dit niet het geval zijn, 

aarzelt u dan niet om met ons contact op te nemen. We 
adviseren u goed te drinken na het onderzoek. 
 

Vragen  
In deze folder hebben we alleen de meest belangrijke vragen 
beantwoord. Als iets u niet duidelijk is, vraagt u dit dan aan de 
assistent. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de 
polikliniek urologie, via telefoon 010 - 893 0000. 
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