
 

 

 
urologie 

1/2 

ja
n
u
a
ri
 ’
2
1
 

Ureterorenoscopie (URS) 
  
Uw behandelend uroloog  heeft u verwezen voor de operatie waarbij nierstenen en 
poliepen kunnen worden verwijderd met een ureterorenoscopie (URS). We noemen dit 
ook wel een kijkoperatie. In deze folder leest u over de voorbereiding op deze 
operatie, de operatie zelf, de nazorg en het ontslag. 
 
De aandoening 
Onderzoek heeft aangetoond dat u een 
afwijking heeft in de nier of in urineleider 
(ureter) De urineleider is de afvoerende buis 
van de nier naar de blaas. 
In overleg met uw behandelend uroloog is 
besloten om bij u een operatie uit te voeren 
met behulp van een uretero-renoscoop. 
Hierbij wordt met een lange dunne starre of 
flexibele scoop met camera via de blaas in de 
ureter en in de nier gekeken. 
Is de afwijking een niersteen of kleine poliep, 
dan kan deze worden verwijderd.  
 
Voorbereiding op de operatie 
Ter voorbereiding op de operatie krijgt u een 
afspraak bij de preoperatieve screening. Hier 
krijgt u instructies over het nuchter zijn op de 
dag van de operatie, de wijze van anesthesie 
(gehele narcose of ruggenprik), en instructies 
omtrent medicatie gebruik. Wanneer u bloed 
verdunnende medicatie gebruikt is het van 
belang om dit te vermelden. In overleg met 
uw behandelend uroloog en de anesthesist 
moet u deze medicijnen tijdelijk stoppen voor 
de operatie. Op de operatiedag meldt u zich 
op het afgesproken tijdstip op de 
verpleegafdeling. Hier krijgt u nogmaals een 
kort gesprek met de verpleegkundige. 
Eventuele vragen kunt u hier stellen. Vanuit 
de afdeling wordt u naar de 
voorbereidingskamer gebracht waar u 
voorbereid wordt op de operatie. 
 
De operatie 
De operatie is gericht op behandeling of 
alleen op onderzoek. Dit is afhankelijk van de 
bevindingen vooraf. In het eerste geval gaat 
het bijvoorbeeld om een steenverwijdering uit 
urineleider en/of nier. De verwijdering van de 

steen kan op verschillende manieren. Dit kan 
met schockgolven/echogolven, maar gebeurt 
meestal met een flexibele laserfiber.  
Bij een vernauwing op de overgang van nier 
naar urineleider of soms ook na het 
verwijderen van een niersteen kan een 
inwendige slangetje (dubbel J-Katheter) 
worden geplaatst. 
Bij andere afwijkingen in urineleiders en 
nieren kan bijvoorbeeld weefsel (biopt) 
worden afgenomen voor nader onderzoek. 
 
Na de operatie 
Na de operatie verblijft u nog enige tijd op de 
uitslaapkamer. U heeft een infuus gekregen 
voor vocht en eventuele medicatietoediening. 
Ook hebt u een blaaskatheter. Vaak is er ook 
een inwendig slangetje, de zogenaamde 
dubbel J-katheter ingebracht in de 
urineleider.  
Een dubbel J-katheter is een hol, soepel 
slangetje waardoor de urine uit de nier 
rechtstreeks naar de blaas kan stromen.  
 
Pijnbestrijding 
Een goede pijnbestrijding is belangrijk. Bij 
deze operatie bestaat pijnbestrijding meestal 
uit tabletten. Na de operatie vraagt de 
verpleegkundige u om een cijfer te geven aan 
de pijn voor een zo goed mogelijke 
pijnbestrijding. 
 
Wanneer naar huis 
De volgende dag wordt ‘s morgens de 
katheter verwijderd. Als u goed kunt plassen 
mag u naar huis. Indien aanwezig blijft het 
inwendige slangetje (dubbel J-katheter) 
zitten. 
 
 



 

 

urologie 
 

ja
n
u
a
ri
 ’
2
1
 

2/2 

Risico’s/complicaties 
Eventuele risico’s of complicaties heeft uw 
behandelend uroloog met u besproken. 
 
Ontslag 
De controleafspraak krijgt u thuis gestuurd. 
De uroloog zal dan het resultaat van de 
operatie met u doornemen. 
Een dubbel J-katheter wordt meestal na één 
tot twee weken verwijderd op de polikliniek. 
 
Nazorg thuis 
Ook al is de steen verwijderd, toch is het 
mogelijk dat u weer pijn krijgt die lijkt op de 
pijn die u voor de ingreep had. 

Deze pijn komt door zwelling en 

vochtophoping als gevolg van de ingreep. Dit 

is een normaal verschijnsel na de ingreep. 
De eerste dag en soms zelfs enkele dagen na 
de ingreep kan een branderig gevoel bij het 
plassen optreden en een versterkte 
plasdrang. Soms zit er wat bloed in de urine. 
Dit is niet verontrustend. 
Doordat er een krul van de dubbel J-katheter 
in de blaas ligt, kan het voorkomen dat de 
versterkte plasdrang bij u aanwezig blijft. Als 
deze klacht hinderlijk voor u is, neemt u dan 
contact op met uw behandelend uroloog. 
Mogelijk kunnen medicijnen de plasdrang 
doen afnemen. Een dubbel J-katheter hoeft u 
niet in uw bewegingsvrijheid te belemmeren. 
 
 
Wanneer contact opnemen 
U neemt bij de volgende klachten contact op: 

 Wanneer u bloed met stolsels plast. 

 Bij koorts heeft, hoger dan 38,5°C. 

 Bij veel pijn. 

 

Polikliniek urologie 
U kunt van maandag tot en met vrijdag van 
8.00 tot 16.30 uur contact opnemen met de 
polikliniek urologie. Telefoonnummer  
088 708 33 90.  
 
Buiten deze tijden neemt u contact op met de 
huisartsenpost. 

Deze folder betreft een algemene voorlichting 
en is bedoeld als extra informatie naast het 
gesprek met uw behandelend specialist. 
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 folder nog 
vragen, dan kunt u op werkdagen contact 
opnemen met de polikliniek urologie. 
 
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. 

https://www.zgt.nl/patienten-en-bezoekers/inloggen-in-mijnzgt/
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