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Het verwijderen van een Blackstar JJ-katheter 
 
Uw medisch specialist heeft u verwezen voor het verwijderen van een Blackstar  
JJ-katheter. Deze behandeling gebeurt op de polikliniek urologie. In deze folder 
vertellen wij u meer over de gang van zaken. 
 
 
De aandoening 
Bij u is tijdens de operatie een Blackstar  
JJ-katheter geplaatst. Bij ontslag heeft u een 
katheter met magneet meegekregen, die u bij 
deze afspraak mee moet nemen naar de 
polikliniek. Hiermee kan de Blackstar JJ-
katheter verwijderd worden. 
 
De afspraak 
We hebben met u een afspraak gemaakt op 
de polikliniek Urologie op: 
 
Dag:     __________________ 
 
Datum: __________________ 
 
Tijd:     __________________ 
 
Voorbereiding 
U hoeft zich niet speciaal voor te bereiden. 
Het onderzoek wordt poliklinisch verricht door 
de verpleegkundige/doktersassistente. 
Voor het onderzoek wordt u gevraagd goed 
uit te plassen. 
Het onderzoek kan ook tijdens de menstruatie 
gebeuren. 
 
Medicijnen 
U kunt uw medicatie gewoon doorgebruiken. 
 
De behandeling 
Tijdens de behandeling ligt u op een 
behandeltafel. De penis of schede wordt 
gereinigd met water. 
Vervolgens brengt de verpleegkundige van de 
polikliniek urologie de katheter, die u heeft 
meegenomen, via de plasbuis in de blaas.  
De Blackstar JJ-katheter klikt door het 
magneetje aan de katheter in de blaas en 

wordt samen met de katheter via de plasbuis 
verwijderd. 
 
Nazorg 
U kunt na de behandeling meteen weer naar 
huis. Gebruik van fiets, eigen auto of 
openbaar vervoer is geen probleem. 
 
Bijwerkingen 
Na het onderzoek kunt u tot enkele uren een 
branderig gevoel bij het plassen hebben. 
Daarnaast kan het zijn dat u vaker moet 
plassen. Er kan ook wat bloed in de urine 
zitten. Dit is niet verontrustend of gevaarlijk. 
Het is belangrijk dat u na het onderzoek veel 
drinkt. De blaas en urinewegen worden dan 
schoongespoeld. 
 
Nazorg thuis 
Contact opnemen met polikliniek Urologie bij: 
 Koorts boven 38.5 C. 
 Pijn of branderig gevoel bij het plassen, 

dat langer dan een paar dagen aanhoudt. 
 Onvermogen om te kunnen plassen 

 
Polikliniek Urologie 
Binnen kantooruren 
Telefoon: 088 708 33 90. 
 
Spoedeisende hulp 
Buiten kantooruren 
Telefoon: 088 708 78 78. 
 
Vragen 
Heeft u naar aanleiding van deze folder nog 
vragen neem dan contact op met de 
polikliniek urologie. Dit is een folder met 
algemene voorlichting en is bedoeld als extra 
informatie naast het gesprek met uw 
behandelend medisch specialist. 
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Bijzondere omstandigheden kunnen zorgen 
voor wijzigingen. Uw behandelend medisch 
specialist vertelt u dit wanneer dat nodig is.  
 

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. 
 

http://www.zgt.nl/mijnzgt

