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GEÏNF
FORMEE
ERDE TO
OESTEM
MMING
dubbel-J-sttent
Geachte patiënt,
ormatiebrochu
ure werd gesschreven doorr de Belgische Associatie van
v Urologie (BAU) en dankzij het
Deze info
Verbond der Belgische
e Beroepsvere
eniging van G
Geneesheer-S
Specialisten (V
VBS-GBS).
estemd voor patiënten en
e gezondhe idswerkers en
e heeft tot doel u te informeren over
o
uw
Ze is be
behandelling, frequentte bijwerkingen en de meeest voorkomende of ernsttige complicaaties die eruitt kunnen
ontstaan.
ochure is nie
et allesomvatttend en/of eexhaustief en is gebasee
erd op de huuidige stand van de
Deze bro
medische
e wetenschap
p en op de to
oepasselijke m
medical guide
elines omtren
nt het plaatseen van een dubbel-Jd
stent. Tiijdens de co
onsultatie me
et de behand
delende arts zal u, voor zover dit nnodig is, bijk
komende
e informatie worden
w
meegedeeld.
relevante
el van de bro
ochure vindt u algemene in
nformatie ove
er het plaatsen van een duubbel-J-stent.
In dit dee
Een twe
eede, aparte
e deel omva
at het conccrete informatie-en toestemmingsform
mulier dat u moet
ondertekkenen alvoren
ns de behande
eling kan worrden uitgevoe
erd.

Algeme
ene inform
matie over het plaatssen van ee
en dubbel--J-stent
1. Ana
atomische basis
b
en algemeen uitg
gangspunt van de ingrreep
bbel-J-stent (ook
(
DJ-sten
nt of Doublee-J) is een fiijn, hol buisjje gemaakt uit kunststof (1,5 à
Een dub
3 mm dik) dat in de urineleider (de
( ureter) g
geplaatst worrdt om de afloop van de nier te deblo
okkeren.
oop kan geb
blokkeerd wo
orden door b
bijvoorbeeld een
e steen, door
d
een klonnter of door iets dat
Deze aflo
de urete
er dichtdrukt. Een geblokk
keerde of geestuwde nier kan nierkolie
eken veroorzzaken.
ordt een dub
bbel-J-stent ook geplaatsst om de uriineleiders (ureters) gemaakkelijker te kunnen
Soms wo
lokalisere
en tijdens ee
en ingreep in
n het kleine b
bekken.
Na een endoscopische steenbeh
handeling wo
ordt er somss ook een du
ubbel-J-stentt achter gela
aten. Dit
m nierkolieke
en te helpen
n voorkomen
n omdat doo
or de ingree
ep het slijmvvlies van de
e nauwe
dient om
urineleid
der kan zwellen.
ndicatie zal de
d stent laterr opnieuw ve
erwijderd worden ofwel ggewisseld wo
orden op
Afhankellijk van de in
vooraf bepaalde tijdsstippen (bv. elke
e
6 maand
d).

e alternatie
even
2. Therapeutische
atsen van ee
en nefrostom
mie is mogeelijk een therapeutisch alternatief.
a
H
Hierbij wordtt er een
Het plaa
buisje do
oor de huid van de flan
nk doorheen
n de nier ge
eprikt, rechtsstreeks in heet nierbekke
en. Deze
ingreep is invasiever dan het plaa
atsen van eeen dubbel-J-sstent.
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3. Hoe
e wordt een
n dubbel-J-s
stent gepla
aatst?
bbel-J-stent wordt gewo
oonlijk endosscopisch gep
plaatst, dit is met gebrruikmaking van
v
een
Een dub
camera vvia de natuurlijke urinewegen.
plasbuis (hett urinekanaa
al of de uretthra) wordt er een voerdraad in de urineleider (ureter)
Via de p
geplaatsst en dit tott in de nier.. Dit gebeurrt fluoroscop
pisch (contro
ole m.b.v. rröntgendoorlichting).
Daarna wordt de sttent over de
e voerdraad tot in de nier
n
geschove
en. Na het verwijderen van de
ad krijgt de stent opnieu
uw de voorgeevormde kru
ullen aan beiide uiteindenn waardoor de
d stent
voerdraa
beter ge
epositioneerd blijft in het nierbekken een in de blaa
as.
Voor de ingreep:
gemene verrdoving die u zal krijge
en voor de ingreep, ziijn er somss enkele
Omwille van de alg
atieve onderzzoeken nodig
g. Afhankelij k van uw lee
eftijd, medisc
che voorgescchiedenis en klinisch
preopera
onderzoe
ek kan een
n bloedonderzoek, urineeonderzoek, thoraxradio
ografie en/off elektrocardiogram
worden a
aangevraagd
d.
mplicaties?
?
4. Watt zijn de risico’s en com
er vindt u ee
en niet-exhau
ustieve lijst vvan algemen
ne en specifie
eke complicaaties, samen met de
Hieronde
frequenttie waarmee deze optreden:
uent: >15%
(a): frequ
(b): occa
asioneel: 5-1 5%
(c): zeldzzaam: 1-5%
(d): zeerr zeldzaam: <
<1%
Tijdens d
de ingreep:
p complicatie
es, die soms onomkeerbaare gevolgen kunnen
Bij elke cchirurgische ingreep zijn er risico’s op
hebben e
en zelfs tot het
h overlijden van de pattiënt kunnen
n leiden. Hoe
ewel ernstigee complicaties bij het
plaatsen van een dubbel-J-stent uitzonderlijkk zeldzaam (d) zijn, is he
et risico helaaas niet onbe
estaande
et te voorspellen.
en is hett meestal nie
Na de ingreep:
Meestal wordt een dubbel-J-stent goed verdrragen en vero
oorzaakt dezze weinig klaachten.
orden volgen
nde ongemak
kken ervaren
n (a-b):
Soms wo
 Tijde
ens het plasssen kunt u druk gewaaarworden in de flank. De
eze druk verrdwijnt weerr na het
plasssen. Er is hie
ervoor zelden
n een pijnstil ler nodig (va
an het type NSAID).
N
 Bloe
ed in de urrine (hematu
urie) komt frequent vo
oor, zeker na
n inspanninngen of na fysieke
onters of
activviteiten. Dit is niet gevaarlijk als er zicch geen stolssels vormen.. Om het vorrmen van klo
stolssels te voorko
omen, moet u veel drinkeen om de urine helderder te maken.
 Klachten van irrittatie van de blaas komen
n ook soms voor:
v
veelvuldig moeten plassen, gev
voel van
olledige blaasslediging, driingend moetten plassen, ongewild urineverlies.
onvo
es van een dubbel-J-sten
d
nt (c-d):
Zeldzame complicatie
ocatie of verp
plaatsing van
n de stent. D
De stent zal meestal
m
gehe
erpositioneerdd moeten wo
orden.
 Dislo
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Blokkkade of versstopping van de stent. Dee stent zal meestal vervangen moetenn worden.
Pyelo
onefritis of nierontstekin
ng. Dit gaatt gepaard met
m pijn in de flank enn hoge koorrts. Een
beha
andeling mett antibiotica is noodzakeelijk en soms is hier ook een ziekennhuisopname
e nodig.
Som
ms wordt er een urinair antisepticu
um voorgesschreven om
m deze verw
wikkeling te helpen
voorrkomen.

een
Algeme
ënt hebt u re
echt op volle
edige inform
matie over uw
w medisch probleem en over de aan
nbevolen
Als patië
chirurgissche ingrepen
n.
Dit form
mulier wordt u meegegev
ven tijdens d
de raadplegin
ng bij uw be
ehandelende arts waar u,
u indien
aanvullende informatie krijgt.
k
Het fo
ormulier mo
oet worden ingevuld en moet onde
ertekend
nodig, a
worden teruggestuurd naar een persoon va n het medissche team vó
óór de operaatie om uw medisch
gen.
dossier tte vervolledig
o u te vero
ontrusten, maar
m
om u vo
oldoende te informeren, zodat u
Deze infformatie is niet bedoeld om
kunt besslissen of u deze
d
ingreep al dan niet w
wenst te ond
dergaan.

