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Polikliniek Urologie,    volg route 12 

Binnenkort wordt u op de polikliniek Urologie verwacht voor het inbrengen 
van een uitwendige katheter voor de nier.
In deze folder leest u over deze ingreep en hoe u zich hierop kunt voorbe-
reiden. De informatie is een aanvulling op de gesprekken die u heeft met uw 
uroloog. Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Urologie als 
u vragen heeft. Lees deze folder goed door.

WAT IS EEN UITWENDIGE KATHETER VOOR DE NIER?
Een katheter voor de nier is een slangetje dat de urine afvoert vanuit de nier 
naar buiten (nefrostomiekatheter). De urine komt dan in een zakje. Dit kan 
nodig zijn als de urine niet goed kan doorstromen (obstructie). Dit kan bijvoor-
beeld komen door een niersteen. 

WANNEER IS EEN NIERKATHETER NODIG?
• Bij een verstopping van de plasbuis (urineleider). Dit komt vaak door een 

niersteen die vastgeklemd zit. De urine kan er dan niet doorheen en de 
urine blijft in de nier zitten. 

• Er zit weefsel in de urineleider. Deze wordt dan dichtgedrukt.
• Urine die achterblijft in de nier kan gaan ontsteken. Hierdoor kan ook de 

nier ontstoken raken. Soms moet er dan met spoed een nierkatheter inge-
bracht worden. 

• Soms krijgt iemand tijdelijk een nierkatheter voor een operatie. Bijvoorbeeld 
voor het verwijderen van een niersteen. 

Figuur 1 – 
uitwendige katheter voor de nier
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JJ-KATHETER
Er is ook een nierkatheter die in het lichaam zit. Dit is de JJ-katheter. Bij deze 
katheter loopt er een slangetje van de nier via de urineleider naar de blaas. 
Deze methode is niet voor iedereen geschikt.

GEBRUIKT U BLOEDVERDUNNENDE MEDICIJNEN?
Mensen die bloedverdunners gebruiken, moeten dit voor de operatie aan ons 
doorgeven. Dit is heel belangrijk, want soms is het nodig om tijdelijk te stop-
pen met deze medicijnen. Uw arts kan u uitleggen wat u moet doen met uw 
bloedverdunners.

DUUR VAN DE INGREEP
De ingreep duurt 45 minuten. Daarna kunt u naar huis.

DE DAG VAN DE INGREEP
De ingreep vindt plaats op de polikliniek Urologie, volg route 12. 

VOOR DE INGREEP
• U hoeft voor deze operatie niet nuchter te zijn. U mag dus op de ochtend 

van de operatie eten en/of drinken. 
• Als u een volledige narcose (verdoving) krijgt, moet u wel nuchter zijn.
• Om een infectie te voorkomen kan het zijn dat u van tevoren antibiotica 

krijgt.

Figuur 2 – JJ-katheter
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HET INBRENGEN VAN DE KATHETER
• U krijgt een plaatselijke verdoving. U krijgt hiervoor een prik.
• U ligt voor deze ingreep op uw buik, met eventueel een kussen ter onder-

steuning.
• Uw nier is te zien op een beeldscherm via een echotoestel.
• De arts prikt met een dunne naald in de nier. Dit kan wat pijn doen.
• De naald wordt vervangen door een slangetje (katheter).
• De katheter wordt vastgemaakt aan de huid.
• Aan de buitenkant zit een zakje waar de urine in kan lopen.
• Op de plek waar de slang door de huid gaat komt een gaasje met pleisters.

VERVOER NAAR HUIS
Als de operatie normaal verloopt en u voelt zich goed, dan mag u op de dag 
van de operatie naar huis. Het is prettig als een familielid of kennis u ophaalt. 
Hij of zij kan een rolstoel meenemen bij de ingang van het ziekenhuis.

OMGAAN MET DE KATHETER
Speciale verzorging
Een nierkatheter heeft speciale verzorging nodig. U kunt dit zelf doen. U kunt 
hierbij hulp krijgen van de Thuiszorg als de katheter lange tijd blijft zitten.

De katheter zit los
De katheter wordt goed vastgemaakt aan de nier. Toch kan het gebeuren dat 
de katheter losraakt en dus niet meer werkt. De katheter moet dan weer op-
nieuw ingebracht worden. Neem direct contact op met de polikliniek Urologie 
als de katheter niet meer werkt. 

Desinfecteren van de opening in de huid
Elke dag moet u de opening van de katheter met jodium schoonmaken. 
Daarna dekt u de opening af met een schoon gaasje. Splitgaas is hiervoor erg 
handig. Dit is een gaasje dat ingeknipt is. Dit gaasje kunt u gemakkelijk om het 
slangetje heen leggen.

Urine-opvangzakje
Aan de katheter zit een plasticzakje dat de urine opvangt. Dit zakje kan aan het 
bovenbeen vastgemaakt worden met een band.
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Douchen
U kunt met de katheter douchen. U moet de katheter dan afdekken met een 
plastic zak.

De katheter is verstopt
De katheter wordt niet gespoeld. Het kan dus gebeuren dat de katheter ver-
stopt raakt. Er komt dan geen urine in de opvangzak. Neem contact op met de 
polikliniek Urologie als de katheter verstopt is. 

Vervangen van de katheter
Een katheter die lange tijd blijft zitten, moet u regelmatig vervangen. Meestal 
om de zes weken. U krijgt dan een nieuwe katheter. Er is al een kanaal in uw 
lichaam waar de oude katheter zat. Het slangetje van de nieuwe katheter kan 
hier dan ook eenvoudig doorheen. 

Kunnen er complicaties optreden bij deze ingreep?
Bij elke operatie, hoe klein ook, kunnen er problemen ontstaan. Bijvoorbeeld 
een infectie van de wond of een nabloeding. Dit kan tijdens of na de operatie 
gebeuren. 
Dit zijn de complicaties die kunnen voorkomen bij het inbrengen van een nier-
katheter:

• De naald waarmee de arts in de nier prikt kan een kleine lekkage veroorza-
ken. Dan komt er urine buiten de nier terecht. Als er veel urine lekt, moet 
er een nieuw gaatje geprikt worden voor een katheter. Om zo de urine af te 
voeren. Dit komt heel weinig voor.

• Bij alle operaties aan de nier kan een bloeding ontstaan. Meestal stopt de 
bloeding vanzelf. Heel soms is een operatie aan de nier nodig om de bloe-
ding te stoppen.

• Bij het inbrengen van de katheter kan de dikke darm geraakt worden. Soms 
moet dit met een operatie hersteld worden. Dit komt heel weinig voor.

WANNEER MOET U CONTACT OPNEMEN?
• U heeft een nabloeding. Dit merkt u aan een bloederig verband of een 

bloeduitstorting.
• De ingang van de katheter in de huid gaat ontsteken. De wond zal dan rood 

en dik worden, warm aanvoelen en pijn doen.
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• Er komt pus of bloed uit de wond.
• U heeft koorts boven de 38.5 °C of u heeft langer dan 24 uur koorts boven 

de 38 °C.
• U heeft constante pijn die niet overgaat. Ook niet door het nemen van pijn-

stillers of vier keer per dag twee tabletten paracetamol van 500 mg.
• De nierkatheter werkt niet meer. De katheter zit los of is verstopt.

VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De me-
dewerkers van de afdeling Urologie geven u graag meer informatie. 

AFSPRAAK VERZETTEN
Het kan gebeuren dat u een afspraak moet verzetten. Geef dit alstublieft zo 
snel mogelijk aan ons door. We maken dan een nieuwe afspraak en kunnen de 
vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt.

POLIKLINIEK UROLOGIE 
 0344-674040 

van maandag tot en met vrijdag van ‘s ochtends 08.30-12.00 en ‘s middags 
van 13.00-16.30 uur. 

Buiten kantoortijden of in het weekend kunt u de dienstdoende uroloog 
bereiken via de receptie. 

Deze patiëntenfolder is gebaseerd op informatie van de 
Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU).
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AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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