
 

 

  

frequent plassen. U kan ook een druk in de nier 

waarnemen tijdens het urineren doordat de 

blaasdruk langs de sonde overgezet wordt op 

de nier. 

 

We raden u aan om na de behandeling veel te 

drinken (ongeveer 1,5 liter per dag). Zo spoelt 

u uw nieren en blaas. 

 

Bij pijn kan u een pijnstiller (bv. Dafalgan®) of 

ontstekingsremmer (diclofenac, ibuprofen, 

piroxicam, meloxicam, naproxen) innemen. 

 

Contacteer bij koorts of aanhoudende pijn 

steeds uw huisarts of de dienst urologie. 

 

 

Controle 
Ondervindt u geen problemen, dan biedt u zich 

opnieuw aan voor een controle 

 

 op de consultatie van  

 

dr. ……………………………………………… 

 

op ……… / ………… / ………… 

 

om ……………… uur 

 

 bij uw huisarts  

 

op ……… / ………… / ………… 

 

om ……………… uur 

Contact 
az groeninge 

urologisch centrum 

campus vercruysselaan 

Burgemeester Vercruysselaan 5 

8500 Kortrijk 

t. 056 63 38 00 

www.urologiekortrijk.be 

 

artsen 

dr. Ignace Billiet 

dr. Karl Lesage 

dr. Pieter Verleyen 

dr. Peter Vossaert 

dr. Patrick Werbrouck  

 

verpleegafdeling urologie (24u/24u) 

t. 056 63 26 00 

 

 

 

vzw az groeninge   

zetel: Pres. Kennedylaan 4 | 8500 Kortrijk  

t. 056 63 63 63 | f. 056 63 63 69 | 

www.azgroeninge.be 

vu: Jan Deleu, Pres. Kennedylaan 4 | 8500 Kortrijk 

doc 52566 – februari 2013 

Double J katheter 
(DJ-sonde) 



 

 

 

Mevrouw 

Mijnheer 

 

In overleg met uw arts is besloten bij u een 

‘dubbel J katheter’ in te brengen. In deze folder 

vindt u algemene informatie over de ingreep, de 

voorbereiding en de aandachtspunten na de 

behandeling. 

 

Wat is een dubbel J katheter? 
Een dubbel J katheter is een inwendige katheter 

met twee krullen. Eén krul zit in de nier en loopt 

door de urineleider naar de blaas. De andere krul 

bevindt zich in de blaas. De katheter zorgt ervoor 

dat de urine vlotter naar de blaas kan aflopen 

zodat de urineafvoer uit de nier naar de blaas is 

gewaarborgd. 

 

Een dubbel J katheter inbrengen, is alleen nodig 

als de doorgang van urine tussen de nier en de 

blaas verhinderd wordt (obstructie). Een dubbel J 

katheter kan in één of beide urineleiders worden 

ingebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redenen voor het plaatsen van 

een dubbel J katheter 
 Steen in de urineleider 

De urine kan de nier niet verlaten omdat een 

steen de urineleider afsluit waardoor stuwing 

ontstaat. Hierdoor kan de nierfunctie slechter 

worden of kan u pijn krijgen in uw zij. De 

steen kan worden verwijderd door het 

toedienen van schokgolven (ESWL) of door 

het weghalen via de urinebuis (ureteroscopie 

of URS). Een dubbel J katheter is nodig om 

de nierfunctie te behouden en pijnklachten 

te behandelen.  

 Infectie 

Een steen in de urineleider kan een infectie 

veroorzaken waardoor een 

nierbekkenontsteking kan ontstaan. Om de 

infectie te behandelen, krijgt u antibiotica en 

moet de nierafvoer verbeterd worden. Dat 

gebeurt door het plaatsen van een dubbel J 

katheter. Nadat de infectie gestabiliseerd is, 

kan de niersteen behandeld worden. 

 

 Van buitenaf dichtgedrukt 

De urineleider(s) kunnen van buitenaf 

dichtgedrukt worden door bv. een gezwel in 

de buik. 

 

 Voorbereiding op een operatie 

Soms wordt een dubbel J katheter 

ingebracht als voorbereiding op een 

operatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om het 

verwijderen van nierstenen of om het 

operatief behandelen van een vernauwing 

van het nierbekken naar de urineleider. 

 

 

 

 

De ingreep 
Het plaatsen van de dubbel J katheter gebeurt 

tijdens een korte opname met eventueel 

algemene verdoving of een ruggenprik. Uw arts 

bespreekt dit met u. 

 

Verloop van de ingreep 

We brengen een verdovende gel aan in uw 

plasbuis. De uroloog brengt daarna via uw 

plasbuis een flexibele slang (cystoscoop) in uw 

blaas. Een dun draadje uit kunststof wordt via de 

monding van de urineleider naar de nier geleid. 

Via deze draad brengt de arts de dubbel J 

katheter in. De positie van de dubbel J katheter 

wordt gecontroleerd met een röntgenfoto. Na het 

plaatsen van de katheter kan u meestal gewoon 

terug naar huis. 

 

De katheter verwijderen, gebeurt tijdens een 

consultatie op de urologische raadpleging. Dit 

duurt hoogstens enkele minuten en gebeurt 

opnieuw via de plasbuis. Normaal is dit volledig 

pijnloos, verdoving is dan ook niet nodig. We 

brengen enkel een verdovende gel aan in de 

plasbuis. 

 

Meestal wordt de katheter zes weken na de 

ingreep verwijderd. Als de katheter te veel 

klachten geeft, kan de arts eventueel overwegen 

om hem vroeger te verwijderen. 

 

Na het uitvoeren van een ureteroscopie wordt de 

katheter vaak 10 tot 14 dagen na de ingreep 

verwijderd. 

 

Na de behandeling 
De katheter kan soms wat klachten veroorzaken 

zoals bloed in de urine, branderigheid tijdens het 

plassen (gelijkend op een blaasontsteking) of 


