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Inleiding 
In overleg met uw arts is besloten bij u een nefrostomie 
katheter in te brengen. Het doel van deze katheter is om de 
urine-afvloed uit de nier naar buiten toe te waarborgen. 
Inbrengen van een nefrostomie katheter is dus alleen 
noodzakelijk als tussen de nier en blaas de doorgang van urine 
verhinderd wordt. We spreken dan van obstructie. Eén van de 
meest voorkomende oorzaken van obstructie is een steen die in 
de urineleider geklemd zit. Wanneer de urine dan niet kan 
passeren, ontstaat stuwing in de nier. 
 

Voorbereiding 
De ingreep dient onder steriele omstandigheden plaats te 
vinden. Als het nodig is krijgt u van tevoren antibiotica 
toegediend. Als de ingreep niet met spoed plaatsvindt, zullen 
eventueel bloed verdunnende medicijnen (Sintrom, Marcoumar, 
acetosal en vergelijkbare medicijnen) in overleg met uw arts 
tevoren gestopt zijn. Het is niet nodig nuchter te zijn voor de 
ingreep. 
 

De ingreep 
De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving. U ligt 
daarbij op uw buik, eventueel ondersteund door een kussen.  
Na desinfectie van de rughuid worden de huid en diepere lagen 
verdoofd met een injectie. Met een echografieapparaat wordt 
de nier in beeld gebracht. Met een dunne naald wordt de nier 
aangeprikt tot in het urineverzamelsysteem.  
 
Het aanprikken van de nier kan een pijnlijk gevoel geven. Via 
de naald wordt voerdraad geplaatst, waarna de opening wordt 
verwijd, zodat er een dikkere katheter ingebracht kan worden. 
Deze katheter blijft goed in de nier liggen omdat er aan het 
uiteinde een krul zit en tevens wordt vastgehecht. Door de 
katheter kan de urine naar buiten toe aflopen in een 
katheterzak. De katheter wordt afgedekt met een steriel gaas 
en gefixeerd. 
 

Complicaties 
Na de ingreep is het mogelijk dat u pijn of koorts krijgt. 
Daarom wordt u meestal opgenomen ter observatie bij het voor 



 

 

de eerste keer plaatsen van een nefrostomie katheter. Nader 

onderzoek of behandeling volgt meestal later. De volgende 
complicaties kunnen ook voorkomen: 
 Bij alle ingrepen aan de nier kan het tot een bloeding komen. 

In het algemeen stopt dit vanzelf; zeer zelden moet een 
nieroperatie volgen.  

 Ondanks een goede bevestiging kan de nefrostomie katheter 
uitvallen. U merkt dit als er geen urine meer in het zakje 
loopt. De ingreep moet dan herhaald worden. Soms is een 
kanaal ontstaan tussen nier en huid en kan de katheter 
direct weer ingebracht worden. Daarom is het belangrijk dat 

u na het uitvallen van de nefrostomie katheter direct contact 
opneemt met uw behandelend arts.  

 

Omgaan met de katheter 

Een nefrostomie katheter vereist een speciale verzorging. Deze 
verzorging kan thuis plaatsvinden door familie of de 
wijkverpleegkundige. Bij problemen kunt u altijd contact 
opnemen voor overleg met de verpleegkundige van de 
polikliniek Urologie. Tweemaal in de week moet de 
insteekopening van de katheter schoongemaakt worden. Dan 
moeten ook de gazen en de pleisters worden vernieuwd. Met 

deze pleisters kunt u onder de douche!  
 
Aan de katheter wordt een urine opvangzak bevestigd. U krijgt 
van het ziekenhuis verbandmaterialen mee, opvangzakken en 
instructies. Voor verdere informatie, zie ook de folder:’ Thuis 
met uw katheter’. 
 

Belangrijk 
Neem contact op als: 
 De katheter eruit valt of de katheter niet meer loopt. 

 U koorts krijgt of pijn in de flank. 
 
Binnen kantooruren met de polikliniek Urologie in Franciscus 
Gasthuis, via telefoonnummer 010 – 461 6168. 
 
Buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp (SEH) in 
Franciscus Gasthuis, via telefoonnummer 010 – 261 6720. 
 



 

 

Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u 
tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek 
Urologie in Franciscus Gasthuis via telefoonnummer 010 – 461 
6168. 
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