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Patiënteninformatie 

JJ-katheter 
 

U ontvangt deze informatie, omdat u een JJ-katheter (dubbel-J-katheter of JJ-

splint) in uw urineleider geplaatst krijgt. Dit is een dun inwendig slangetje dat 

uw urineleider goed doorgankelijk houdt. Hierdoor kan urine afvloeien van de 

nier naar de blaas. De JJ-katheter dankt zijn naam aan de gekrulde uiteinden 

die lijken op de vorm van een J. Deze gekrulde uiteinden zorgen ervoor dat de 

katheter op zijn plaats blijft. 

 

In deze informatie leest u hoe wij deze katheder inbrengen en verwijderen, wat 

de nadelen en risico’s zijn en welke mogelijke complicaties er kunnen optreden. 

 

Een geblokkeerde urineafvoer 

Normaal gesproken stroomt de urine vanzelf van de nier door de urineleider naar de blaas. De 

afvoer van urine uit de nier naar de blaas kan geblokkeerd zijn door bijvoorbeeld een steen, druk 

van buitenaf of een vernauwing van de urineleider. De urine kan er dan niet langs. Er ontstaat 

stuwing in de nier. Dit kan gepaard gaan met koliekpijnen. 

 

Inbrengen en verwijderen 

Wij brengen de JJ-katheter in op de operatiekamer. Dit gebeurt met behulp van een cystoscoop 

(dunne cameraslang) en meestal onder begeleiding van röntgenbeeld. De katheter kan een aantal 

weken tot soms een jaar blijven zitten. De uroloog vertelt u wanneer u de JJ-katheter mag laten 

verwijderen. Het verwijderen van de JJ-katheter gebeurt in de meeste gevallen op de polikliniek 

met een flexibele cystoscopie. Dit is een korte en weinig belastende ingreep. 

 

Alternatief voor een JJ-katheder 

Soms is het niet mogelijk om een JJ-katheder in te brengen of heeft een uitwendige drainageslang 

(nefrodrain) via de nier de voorkeur. Een voordeel van een JJ-katheter ten opzichte van de 

nefrodrain is dat het drainageslangetje inwendig zit. Hierdoor is geen (wond)verzorging nodig. 

 

Nadelen en risico's 

Door de aanwezigheid van de JJ-katheter kunt u de volgende klachten krijgen:  

• pijn/drukgevoel in de flank en de blaas; 

• frequente aandrang om te plassen; 

• vaak plassen (kleine porties); 

• een branderig gevoel; 

• licht bloedverlies bij het plassen; 

• een drukkend gevoel in de nier met name tijdens het plassen. 
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Deze klachten kunnen hinderlijk zijn, maar zijn niet direct alarmerend. 

 

Mogelijke complicaties 

Als u koorts heeft (boven 38,5 graden Celsius), hevige (koliek)pijn of een zeer hinderlijke aandrang 

ervaart, kunt u contact op te nemen met ons ziekenhuis. Soms schrijven wij medicatie voor om de 

klachten te verlichten. In enkele gevallen is de afvloed ondanks een JJ-katheter onvoldoende en 

plaatsen wij een drain rechtstreeks van buitenaf in uw nier. 

 

Heeft u vragen? 

Tijdens kantoortijden met de polikliniek urologie: (015) 260 39 43. 

Buiten kantoortijden met Spoedeisende Hulp: (015) 260 30 60. 
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