
Geachte 

U gaat vandaag naar huis, nadat door middel van een kijkoperatie, 
een steen in de urineleider via de plasbuis werd verwijderd.  

Om de urineleider zelf goed te laten genezen, kan het zijn dat er een 
stent werd geplaatst. Dit is een buisje dat inwendig zit tussen de nier 
en de blaas, in de urinebuis (de zogenaamde ureter). Deze stent blijft, 
afhankelijk vanwaar de steen oorspronkelijk zat, twee tot vier weken 
ter plaatse.  
Van het buisje kunt u last hebben bij het plassen. Tijdens het plassen 
zelf kan u een drukkend gevoel in de zij ervaren omdat er tijdens het 
plassen wat water terug naar de nier loopt. Na enkele minuten gaat 
dit spontaan weer over. Ook kan u het gevoel hebben dat u dikwijls 
moet plassen. Dit is het gevolg van de aanwezigheid van het buisje 
in de urinebuis. Ook dit is volkomen normaal. Een beetje bloed bij de 
urine kan zolang het buisje aanwezig is voorkomen.  
De stent wordt verwijderd op de consultatie. Dit gebeurt met onze 
cystoscoop, de camera waarmee we in de blaas kunnen kijken.
 
 
Enkele aandachtspunten: 
* Best kan u voldoende drinken. Eet de dag van de ingreep iets licht 
   verteerbaar. Gebruik geen alcohol de eerste 24u na de narcose. 
* Regelmatig kan u nog wat bloedverlies in de urine waarnemen. 
   Indien dit te uitgesproken is, neemt u best contact op met uw 
   huisarts.

Chirurgisch Dagziekenhuis: 
Uretheroscopie
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* Vaker plassen is een normaal verschijnsel gedurende de eerste 
   dagen.
* Indien u nog pijnklachten heeft, kan u Dafalgan (3x 1g/dag) of 
   Brufen (3x 400mg/dag) innemen.

Er wordt een controle-afspraak voor u gemaakt indien nodig.

Ons team wenst u een spoedig herstel.

Mocht er zich toch een probleem voordoen of  heeft u vragen, neem 
dan gerust contact op met uw huisarts of met ons secretariaat.
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