urologie
behandelcentrum

JJ katheter inbrengen, verwisselen of
verwijderen op het behandelcentrum.
U bent door uw medisch specialist verwezen voor het inbrengen, verwisselen of
verwijderen van een JJ katheter. Deze behandeling gebeurt op het behandelcentrum
van de urologie. In deze folder vertellen wij u meer over de gang van zaken.
We hebben met u een afspraak gemaakt op
het behandelcentrum op:

Dag:

________________

Datum: ________________
Tijd:

________________

Melden

Wij verwachten u voor de afspraak bij:
 Ziekenhuislocatie Almelo;
behandelcentrum, routenummer 1.4
 Ziekenhuislocatie Hengelo;
behandelcentrum, routenummer 0.4

Voorbereiding

U hoeft zich niet speciaal voor te bereiden.
Wel is het belangrijk voor het onderzoek aan
de uroloog te melden of u zwanger bent of
medicijnen gebruikt.
Het onderzoek kan overigens wel
plaatsvinden tijdens de menstruatie.
De uroloog doet het onderzoek poliklinisch
met ondersteuning van verpleegkundigen.
Een medewerker van de radiologie neemt
tijdens het plaatsen of verwisselen
röntgenfoto’s.
Het kan zijn dat wij u opnemen voor dit
onderzoek. Is dit niet het geval dan kunt u in
een kleedkamer uw onderkleding uittrekken.
Vóór het onderzoek moet u goed uitplassen.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op een
onderzoekstafel met de benen gespreid in
beensteunen. Vervolgens reinigen wij de
penis of schede met water.
Bij het plaatsen of verwisselen van de JJ
katheter dekken wij u gedeeltelijk met een
disposable doek.
Het is belangrijk dat u zich zo goed mogelijk
ontspant en de aanwijzingen van de uroloog
opvolgt. Dat vermindert de pijn en het
ongemak tijdens het inbrengen van de
kijkbuis (cystoscoop).
De JJ katheter wordt via de kijkbuis geplaatst,
verwisseld of verwijderd.
De uroloog brengt de kijkbuis via de opening
van de plasbuis in de blaas. Via een slangetje
aan de kijkbuis, verbonden met een zak
vloeistof, brengen wij steriel water in de
blaas. Hierdoor ontplooit de blaas zich en
kunt u aandrang tot plassen krijgen.
Aandrang krijgt u pas als de blaas vol is, de
blaas raakt nooit overvol.

Duur van het onderzoek

Het plaatsen of verwisselen van de JJ
katheter duurt ongeveer 45 minuten.
Het verwijderen van de JJ katheter duurt
ongeveer 15 minuten.

Na afloop van het onderzoek

Na het plaatsen of verwisselen van de JJ
katheter krijgt u een paar uur bedrust.
Na het verwijderen van de JJ katheter kunt u
vrijwel meteen naar huis. Gebruik van fiets,
eigen auto of openbaar vervoer is geen
probleem.
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Medicatie

U krijgt van ons bij plaatsen of verwisselen
van de JJ katheter twee uur voor het
onderzoek en zes uur na het onderzoek een
tabletje antibiotica.

Complicaties

 Allergische reactie op de contrastvloeistof
bij het plaatsen of verwisselen;
 Urineweginfectie;
 Niet kunnen plassen;
 Bloeding.

Patiëntveiligheid

Bijzondere omstandigheden kunnen tot
wijzigingen aanleiding geven. Uw
behandelend specialist maakt dit aan u
kenbaar.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van uw medisch dossier inzien,
persoonlijke gegevens checken, of
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer
informatie op: zgt.nl/mijnzgt.

ZGT ziet patiëntveiligheid als een
vanzelfsprekende basis voor goede zorg en
dienstverlening. Verschillende zorgverleners
vragen daarom uw naam, geboortedatum en
voor welke operatie of ingreep u komt. Dit
gebeurt meerdere keren achter elkaar. Deze
controle is voor uw veiligheid.

Nazorg thuis

Neem contact op met de polikliniek urologie
bij:
 Koorts boven 38,5°C;
 Pijn of branderig gevoel bij het plassen;
 Bloed bij het plassen;
 Onvermogen om te kunnen plassen;
 Allergische reactie op de
contrastvloeistof.

Polikliniek urologie
Binnen kantooruren

Telefoonnummer 088 708 33 90

Spoedeisende hulp
Buiten kantooruren

Telefoonnummer 088 708 78 78.

Vragen?

Mocht u na het lezen van deze folder nog
vragen hebben, belt u dan gerust tijdens
kantooruren met de polikliniek urologie.
Deze folder betreft een algemene voorlichting
en is bedoeld als extra informatie naast het
gesprek met uw behandelend specialist.
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