Naar huis met een
ureterstent

Beste patiënt
Er werd bij u een buisje (ureterstent) geplaatst in de
urineleider tussen de nier en de blaas. Deze zal weer worden
verwijderd op een tijdstip gekozen door uw arts. Hier geven
we u al wat informatie mee. Hebt u nog vragen, aarzel niet om
ze ons te stellen.
Naar huis met een ureterstent

De artsen en medewerkers van de dienst urologie
Praktisch
Wij verwachten u terug op ..............dag .........../.........../........... om
................... uur
☐ Nuchter op de dagkliniek
☐ Voor het verwijderen van de stent, zonder RX
☐ Verwijderen stent voorafgegaan door een CT
☐ voor een 2de ureteroscopie
☐ Andere: .........................
☐ Op de raadpleging
☐ Na CT
☐ Andere:.....................
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Kunt u de afspraak niet nakomen, gelieve minstens de dag
voordien te verwittigen voor:
• Campus Roeselare op het nummer 051 23 70 08,
• Campus Menen op het nummer 056 52 25 78
• Campus Torhout op het nummer 050 23 24 36

Wat is een ureterstent?
Een ureterstent is een buisje geplaatst in de urineleider tussen
de nier en de blaas.
In het geval van een uretersteen (steen die vrijgekomen is uit
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Normale bijverschijnselen
Er zijn een aantal kenmerken eigen aan een ureterstent die
als ‘normaal’ moeten worden beschouwd en u niet mogen
verontrusten.
• Het uiteinde van het buisje in de blaas kan blaasprikkeling
veroorzaken met neiging tot frequenter plassen
• Door wrijving tegen het blaasslijmvlies kan bloedverlies
tijdens het plassen optreden.
• Tijdens het plassen kan er urine terugstromen naar de nier,
waardoor een lichte stuwing of druk in de flank kan gevoeld
worden, soms ook buikpijn. Een pijnstiller kan hierbij hulp
bieden.
• Drink dagelijks 1 liter tot 1.5 liter, dit kan de kans tot
infectie verkleinen en zal de hoeveelheid bloed in de urine
doen afnemen.
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de nier en die zorgt voor blokkage van de urineafloop) wordt
er dank zij dit buisje voor gezorgd dat de urine opnieuw kan
aflopen en de pijn verdwijnt. Anderzijds zorgt dit buisje voor
een uitzetting van de urineleider waardoor het steentje verder
kan indalen en hopelijk uitgeplast kan worden. Ook wanneer
men er in slaagde de steen met camera eruit te halen, wordt
soms nog een buisje nagelaten om te verhinderen dat er door
de zwelling nog een tijdelijke blokkage blijft bestaan.
Uw uroloog zal u zeggen hoe lang de stent ter plaatse moet
blijven. Er wordt een afspraak meegegeven om de stent te
verwijderen.

Alarmsignalen
Neem contact op als u:
• koorts hebt hoger dan 38,5°C
• veel pijn hebt
• merkt dat bloed in de urine sterk toeneemt.
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Contact

Artsen

CAMPUS WILGENSTRAAT

Dr. Kristien Boel

Secretariaat dienst urologie

Dr. Lieven Goeman

t 051 23 70 08

Prof. dr. Steven Joniau
Dr. Heleen Maes

CAMPUS MENEN

Dr. Wouter Marchand

Secretariaat dienst urologie

Dr. Hans Van der Eecken

t 056 52 25 78

Dr. Wim Van Haute
Dr. Jean-Louis Vanhoucke

CAMPUS TORHOUT

Dr. Lieven Verhamme

Secretariaat dienst urologie
t 050 23 24 36
www.azdelta.be
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