
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJ- KATHETER  

 

 

 

 

 

 



Inleiding  
In overleg met uw uroloog is besloten om een JJ- katheter    
(buisje) in uw urineleider in te brengen. Het inbrengen van een 
JJ katheter is alleen nodig als de doorgang tussen de nier en de 
blaas verhinderd wordt. We spreken dan van obstructie.  
Uw uroloog heeft u verteld wat u bij dit onderzoek kunt 
verwachten. De belangrijkste punten zijn in deze folder nog 
eens samengevat. 
 

Voorbereiding  
Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. U 
hoeft niet nuchter te zijn, dus u kunt gewoon eten en drinken 
en uw medicijnen innemen. Ook uw bloedverdunnende 

medicijnen kunt u gewoon blijven gebruiken. 
Heeft de uroloog u medicijnen (antibiotica) voorgeschreven, 
dan start u hier één dag vóór het onderzoek mee. De 
antibiotica beschermen u tegen mogelijke infecties. Maakt u 
vooral de antibioticakuur af, ook als u daarna geen enkele 
klacht heeft.  

 
Blaasontsteking of ongesteldheid 
Als u denkt dat u een blaasontsteking heeft, neem dan van te 
voren telefonisch contact op met de polikliniek Urologie. Bij een 
blaasontsteking wordt het onderzoek uitgesteld. Als u ongesteld 
bent, mag u het onderzoek uitstellen als u dat prettig vindt. 
 
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.  
 
Zwangerschap 
Als u zwanger bent, ook als u het nog niet helemaal zeker 
weet, neemt u dan van tevoren telefonisch contact op met de 
polikliniek Urologie. Het is namelijk niet verstandig de 
ongeboren baby aan röntgenstraling bloot te stellen. Het 
onderzoek moet worden uitgesteld. Vervolgens vindt het 

onderzoek plaats binnen tien dagen na de eerste dag van de 
menstruatie. 

 



Het onderzoek  
Voor het onderzoek meldt u zich op de polikliniek Urologie. 
De uroloog voert het onderzoek uit in samenwerking met een 

assistent. Wij vragen u op de röntgentafel te gaan liggen. 

Daarna wordt de omgeving van uw plasbuis 
(urethra) schoongemaakt met water. Op de cystoscoop wordt 

glijmiddel aangebracht. Daarna wordt het onderlichaam met 
steriele doeken afgedekt.  
 
De uroloog brengt een cystoscoop, een dunne buigzame 
(flexibele) camera, via de plasbuis in uw 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 u 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 
voerdraad in tot in de nier. U kunt dit als een prik ervaren. Blijft 
u vooral rustig liggen.  
 
De uroloog verwijdert de cystoscoop en brengt de JJ-katheter 
via de voerdraad in, meestal onder röntgendoorlichting. Zo 
nodig worden er foto’s gemaakt. Vervolgens wordt de 
voerdraad verwijderd en is de behandeling klaar.  
 
De JJ-katheter kan zo nodig 6 maanden blijven zitten.  
 

Na het onderzoek  
Het komt soms voor dat u na het onderzoek een branderig 
gevoel heeft bij het plassen. Dit heeft te maken met de 
cystoscoop die is ingebracht om het onderzoek te kunnen 
uitvoeren. Nadat u enkele keren geplast heeft, zijn deze 
klachten over.  
 

Ook 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 
plassen 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. 
 
Soms kan er vlak voor het plassen pijn in de regio van de nier 
optreden waar de JJ-katheter zit. Dit komt door de hoge druk 
op de blaas, waardoor de urine via de JJ- katheter naar de nier 
stroomt. Dit gevoel verdwijnt weer na het plassen. 
 
Als u na het onderzoek langdurig klachten houdt, veel pijn 
krijgt of koorts ontwikkelt, of als u merkt moeilijker te kunnen 
plassen, neemt u dan contact op met uw behandelend arts. 
 

Vragen  
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
deze uiteraard voorleggen aan uw uroloog of de polikliniek 
Urologie waar u onder behandeling bent. U kunt telefonisch 
contact opnemen via onderstaande gegevens. 

 
Franciscus Gasthuis  010 - 461 6168  Balie 118 
Franciscus Vlietland  010 - 893 1520 Route 1.27 
Franciscus Willemsplein 010 - 404 3360   
  
Buiten deze tijden kunt u bij spoed contact opnemen met de 
Spoedeisende Hulp: 
 Franciscus Gasthuis:  010 - 461 6720 
 Franciscus Vlietland:  010 - 893 0101 (bereikbaar van 

10.00 uur tot 21.00 uur. Buiten deze uren kunt u contact 
opnemen met de Spoedeisende Hulp, Franciscus Gasthuis) 
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