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Geachte Mevrouw, 

Geachte Heer, 

 

 

U wordt in het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel opgenomen op de dienst Urologie voor een heelkundige 

ingreep van de urinewegen, meer bepaald een laparoscopische pyelumplastiek. Dit is een herstel van 

de overgang tussen de nier en de urineleider via een kijkoperatie. De uroloog heeft u de redenen voor 

deze ingreep uitgelegd. 

 

In deze brochure vindt u bijkomende informatie over het verloop van uw verblijf in het ziekenhuis en 

bijzonderheden met betrekking tot deze heelkundige ingreep. 

 

Heeft u na het lezen van deze brochure nog bijkomende vragen, aarzel dan niet om ze met de artsen of 

verpleegkundigen of andere medewerkers van de dienst Urologie te bespreken. 

 

 

 

 

 
 

 

Het medisch en verpleegkundig team van de dienst Urologie wenst u een zo aangenaam mogelijk 

verblijf in het ziekenhuis. 

 

 

 
 
 
 
 

Dr. F. Deroo   Uroloog – Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 
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Algemeen 
De urineleider (ureter) is een dun buisje van ongeveer 20 tot 

25 centimeter. Via de urineleiders loopt de urine van beide 

nieren naar de blaas. Net als de darmen trekt de urineleider 

samen (peristaltiek) en op deze wijze wordt de urine vanuit de 

nieren naar de blaas getransporteerd. 

 Bij u is een afvloeibelemmering van het nierbekken (pyelum) 

vastgesteld. Dit komt door een vernauwing van de overgang 

van het nierbekken naar de urineleider. Dit heet in het 

medisch jargon ‘PUJ-stenose’. Omdat bij deze aandoening de 

afvloei van urine uit het nierbekken wordt belemmerd, zal de 

druk in het nierbekken toenemen en vervolgens opzwellen. 

Door deze toegenomen druk kan de nierfunctie achteruitgaan. 

Een PUJ-stenose is meestal een aangeboren afwijking, maar 

kan ook op latere leeftijd ontstaan door littekenweefsel. Het 

komt bij mannen tweemaal zo vaak voor als bij vrouwen. 

Meestal komt het aan één zijde voor, maar bij 20% van de 

patiënten is ook de andere zijde aangetast. Een 

afvloeibelemmering van het nierbekken hoeft geen klachten te 

geven en kan bij toeval ontdekt worden. Soms kunnen 

nierkolieken (pijnklachten in de flank gepaard met 

bewegingsdrang) optreden, met name na het drinken van 

alcoholische dranken. Ook kan door de PUJ-stenose een 

nierbekkenontsteking ontstaan en kan deze aandoening leiden 

tot de vorming van nierstenen. 

 

Doel van de ingreep 
Bij een laparoscopische pyelumplastiek wordt het 

vernauwde deel van de urineleider weggenomen. Er 

wordt een nieuwe breed openstaande verbinding 

tussen het nierbekken en de urineleider aangelegd 

zodat de urine ongehinderd naar de blaas kan lopen. 

Indien er sprake is van een abnormaal lopend bloedvat 

zal de urineleider op een andere plaats gelegd worden 

zodat er geen afknikken meer mogelijk is.  

Het grote voordeel van de laparoscopische 
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(kijkoperatie) techniek ligt in het feit dat er geen grote insnede in de flank moet gemaakt worden. De 

hele ingreep gebeurt via enkele kleine sneetjes met behulp van aangepaste instrumenten. 

Tijdens de ingreep wordt een dun plastic slangetje (DJ-katheter) in de urineleider gebracht om de 

nieuwe aansluiting tussen urineleider en nierbekken te beschermen en de afvloei van urine te 

garanderen. Dit slangetje blijft vier tot zes weken ter plaatse en zal op de raadpleging door middel van 

een kijkonderzoek van de blaas (cystoscopie) verwijderd worden. 

 

Onderzoeken 
Voor het stellen van de diagnose zijn er enkele onderzoeken van de nieren en de urineleiders nodig.  

• CT-scan van de urinewegen na toedienen van contrastmiddel (kleurstof) 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd op de dienst radiologie. Het onderzoek is nodig om een beeld 

te krijgen van de anatomie (hoe de nier en urinewegen er uit zien) en de eventuele 

aanwezigheid van een abnormaal verlopend bloedvat. Dit is zeer belangrijke informatie die 

absoluut nodig is alvorens kan overgegaan worden tot een operatie. 

• DTPA-scan of MAG3-scan 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd op de dienst nucleaire geneeskunde. Er wordt een stof 

ingespoten die door de nieren wordt uitgescheiden. Met een scanner kan nadien de graad van 

vernauwing en afvloeihinder alsook de weerslag hiervan op de nierfunctie worden bepaald. 

• DMSA-scan 

Dit onderzoek wordt eveneens uitgevoerd op de dienst nucleaire geneeskunde. Ook hier wordt 

een stof ingespoten die door de nieren wordt uitgescheiden. Het doel van dit onderzoek is na te 

gaan of er functieverlies is van de nier aan de zijde waar de vernauwing bestaat. Dit laatste 

onderzoek wordt niet bij elke patiënt uitgevoerd. Het wordt gedaan indien er twijfel bestaat 

omtrent het al dan niet wegnemen van de hele nier (indien deze bijna geen werking meer heeft 

maar toch zorgt voor klachten). 

 

Inschrijving 
U komt op de afgesproken datum en uur naar het ziekenhuis en u laat zich inschrijven aan de 

opnamedienst. Hiervoor brengt u uw identiteitskaart en SIS-kaart  mee. Neem ook al uw 

thuismedicatie in verpakking en medicatielijst mee zodat we de juiste informatie hebben omtrent 

dosis en toedieningwijze. 

In principe neemt u tijdens de hospitalisatie enkel de medicatie die u ontvangt van de 

verpleegkundige. De thuismedicatie kan gewijzigd zijn. Soms kan het gebeuren dat de verpleegkundige 

de thuismedicatie opvraagt. Vergeet ze dan niet op te halen bij ontslag. 
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Preoperatieve onderzoeken 
Na overleg met de uroloog moeten bepaalde geneesmiddelen die aspirine bevatten of andere 

bloedverdunnende medicatie gestopt worden! Hoe lang en of u in de plaats een vervangmiddel krijgt 

(onder de vorm van spuitjes) zal door de arts beslist worden. 

 

Afhankelijk van uw leeftijd en op doktersadvies moet u een aantal preoperatieve onderzoeken 

ondergaan. Dit kan reeds gebeurd zijn via uw huisarts vooraleer u in het ziekenhuis werd opgenomen. 

Deze resultaten moet u zeker meebrengen naar het ziekenhuis. Indien dit niet het geval is, zullen deze 

onderzoeken in het ziekenhuis, voorafgaand aan de operatie, nog uitgevoerd worden. 

 

Meestal worden volgende onderzoeken uitgevoerd: 

 een bloedafname met bepaling van bloedstolling; 

 een urine-onderzoek; 

 een RX Thorax: indien u ouder bent dan 60 jaar of indien er gekende hart- of longproblemen 

zijn. Dit zijn röntgenopnames van de longen. Dit duurt ongeveer 5 minuten en is volledig 

pijnloos; 

 een E.C.G. of elektrocardiogram: indien u ouder bent dan 60 jaar of indien er gekende hart- of 

longproblemen zijn. Dit is een film van het hart, die ons informatie geeft over de werking van 

uw hartspier. Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten en is volledig pijnloos. 

 

Preoperatieve voorbereiding 
Vooraleer de operatie kan plaats vinden moet u voorbereid worden: 

 U moet nuchter blijven vanaf 24 uur, omwille van de verdoving die u zal krijgen. Nuchter zijn 

betekent niet eten, niet drinken en niet roken. 

 Vooraleer de ingreep kan plaats vinden moet de operatiestreek (schaamstreek) geschoren 

worden door de verpleegkundige. Dat kan eventueel door u of uw partner kort vooraf thuis 

reeds gebeuren. 

 Bij deze operatie is een grondige darmvoorbereiding noodzakelijk. De dag vóór de operatie 

gebeurt de eigenlijke reiniging van de darmen door het drinken van een aangepaste oplossing. 

Zo niet zal bij een eventueel darmlek tijdens de ingreep stoelgang in de buik terecht komen 

hetgeen kan zorgen voor een forse infectie. Zodra de darmvoorbereiding heeft plaats gehad, 

mag u volstrekt niets meer eten. U mag nog wel onbeperkt zwarte koffie, thee en water 

drinken. 
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De ochtend van de ingreep 
Indien gewenst, kan u tijdig gewekt worden zodat u een douche kan nemen. Verder worden de 

temperatuur, bloeddruk en pols gecontroleerd. 

Vlak vóór vertrek naar de operatiekamer zal u gevraagd worden: 

 te wateren; 

 juwelen, piercings, bril, lenzen, gehoorapparaat, eventuele tandprothese,… te verwijderen; 

 een operatiehemd en speciale kousen aan te trekken (deze kousen bevorderen de 

bloedsomloop tijdens en na de operatie) 

De verpleegkundige overloopt vervolgens een controlelijst met specifieke informatie voor de 

operatiezaal en bezorgt u een licht kalmerend geneesmiddel, als voorbereiding op de verdoving. 

Daarna brengt men u naar de operatiezaal. In de operatiezaal wordt eerst een infuusleiding (= baxter) 

in de arm geplaatst. 

 

Verloop van ingreep  
Duur van de ingreep 

U bent een hele tijd weg van uw kamer. Hierin is ook inbegrepen de tijd die u na de operatie 

doorbrengt in de ontwaakruimte. De operatie zelf duurt ongeveer 2 à 3 uur. Dit zijn gemiddelde tijden, 

afhankelijk van hoe de operatie verloopt.  

Narcose of verdoving 

De ingreep gebeurt onder volledige narcose. U wordt volledig in slaap gedaan.  

Wonde en gebruikte operatietechniek 

Nadat u slaapt, wordt u in zijlig op de operatietafel geplaatst. De onderbuik wordt ontsmet en steriel 

afgedekt. De hele procedure gebeurt via enkele (meestal een vijftal) kleine sneetjes. Met een gas 

(CO2)wordt de buikholte opgeblazen zodat er voldoende zicht en werkruimte is. Met aangepast 

materiaal kan op die manier de ingreep worden uitgevoerd. Met een camera kan de chirurg op een 

scherm volgen hoe hij de operatie in de buik uitvoert.  

Deze techniek heet laparoscopisch (via kijkoperatie) opereren. Het grote voordeel van deze techniek 

ten opzichte van een klassieke operatie is dat een vrij grote (tot 15 cm) en pijnlijke insnede in de flank 

kan vermeden worden. Dit heeft voor gevolg dat u na de operatie minder pijnstillers nodig heeft, 

sneller herstelt en doorgaans enkele dagen vroeger het ziekenhuis kan verlaten. 

 

Nazorg 
Terug op de afdeling 

Na de ingreep heeft u een blaassonde en buisje (drain) dat zorgt voor de verwijdering van het 

overtollige wondvocht en bloed uit de buik. Via een infuus worden extra vocht en pijnstillers 

toegediend. Al deze slangetjes worden in de dagen na de ingreep verwijderd. Het is mogelijk dat u wat 

pijn voelt ter hoogte van de onderbuik of een sterke plasdrang heeft. Dit is het gevolg van de sonde die 
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een prikkelend gevoel op de blaas kan geven. U hoeft niet mee te persen. Hiervoor kan u op vraag 

bijkomende pijnmedicatie krijgen.   

 

Bovendien wordt er tijdens de operatie een inwendig buisje in de herstelde urineleider achtergelaten. 

Dit wordt met een krul zowel in de nier als in de blaas op zijn plaats gehouden. Dit buisje zorgt ervoor 

dat de urine tijdens de eerste dagen en weken na de ingreep vlot naar de blaas kan aflopen. Indien dit 

buisje niet zou worden geplaatst zouden door zwelling of klontervorming problemen kunnen optreden 

in de afvloei van de urine. De verwijdering van dit buisje gebeurt vier weken na de ingreep op de 

raadpleging (of via een korte narcose indien gewenst). 

 

U moet na de operatie zeker tot de volgende ochtend in bed blijven. Verwittig steeds even een 

verpleegkundige vooraleer u voor de eerste maal na de operatie uit bed komt. 

 

Uw thuismedicatie mag u na de operatie verder nemen. Eén grote uitzondering is de bloedverdunner. 

Deze moet trouwens vooraf aan de ingreep (minstens 1 week) gestopt worden. 

 

Verder verloop 

De dag na de ingreep wordt een bloedafname uitgevoerd ter controle.  

 

De dag na de ingreep worden de wondjes ter hoogte van de buik verzorgd en wordt een bedekkend 

verbandje aangebracht (doucheverband). 

 

In de dagen na de ingreep krijgt u spuitjes in de buikwand ter preventie van flebitis en trombose.  

De dag na de ingreep mag u drinken en wordt gestart met  lichte voeding. Soms kan dit wat uitgesteld 

worden indien de darmen wat trager op gang komen. 

 

Het infuus blijft twee dagen ter plaatse voor intraveneuze pijnstilling. De duur dat de blaassonde 

aanwezig blijft en uw totale opnameduur worden bepaald door het herstel. Als de blaassonde 

verwijderd wordt, is het belangrijk dat u voldoende drinkt; zeker 1,5 liter water extra per dag. 

Het is belangrijk dat u goed kan leegplassen. Urineren doet u in een maatbeker of op een bedpan, zodat 

de hoeveelheid gecontroleerd kan worden. De hoeveelheid urine moet u noteren op een volgblad en 

mag telkens weggegoten worden in het toilet. Regelmatig controleert de verpleegkundige met behulp 

van de bladderscan (echografie toestel) hoeveel urine er eventueel is achtergebleven in de blaas. 

De eerste dagen na het verwijderen van de blaassonde kan u een prikkelend gevoel hebben bij het 

plassen. Dit is volledig normaal. Na enkele dagen zal dit verbeteren. 

Na de narcose kunt u keelpijn hebben als gevolg van het beademingsbuisje, dat tijdens de ingreep 

werd geplaatst.  
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Naar huis 

Normaal kan u tussen de derde en de vijfde dag na de operatie weer naar huis. Uiteraard kan dit 

verlengen indien het herstel wat trager verloopt. Op de dag van ontslag heeft u een ontslaggesprek met 

een verpleegkundige. U krijgt informatie over de herstelperiode en de nazorg thuis. 

 

Risico’s en complicaties  
Elke heelkundige ingreep heeft een bepaald percentage van complicaties en risico’s. Dit wordt niet 

enkel bepaald door de ingreep maar ook door individuele factoren die niet altijd te voorzien zijn.  

Bij een kijkoperatie kan de chirurg voor een probleem komen te staan waardoor de ingreep moet 

geconverteerd worden. Dit wil zeggen dat de kijkoperatie wordt gestaakt en men verdergaat via een 

klassieke operatie.  De kans dat dit gebeurt is echter klein. 

De volgende lijst geeft een overzicht van mogelijke complicaties tijdens en kort na de ingreep: 

• Zoals bij elke ingreep kan er tijdens de procedure een bloeding optreden. Afhankelijk van de 

ernst zal de chirurg besluiten om deze via kijkoperatie op te lossen dan wel over te schakelen 

naar de klassieke ingreep. 

• Via een kijkoperatie bestaat er een minieme kans dat naburige organen gekwetst worden. Deze 

problemen gebeuren uiterst zelden en zullen indien nodig volgens de regels van de kunst 

behandeld worden. 

• Na de ingreep kan u wat last hebben van de buikwand en de schouder. Dit is het gevolg van het 

gas dat werd gebruikt op de buik op te blazen. De last in de schouder is uitstralende last door 

prikkeling van het middenrif. 

• Na de ingreep kan er een urineweginfectie ontstaan. De kans hierop wordt sterk verkleind 

door het feit dat u tijdens de ingreep preventief antibiotica krijgt toegediend. 

• Zoals na elke ingreep is er verhoogde kans op een wondinfectie, nabloeding, longontsteking en 

trombose (bloedklontervorming). Voor dit laatste zal u preventief een bloedverdunnend 

middel krijgen tijdens uw opname. 

 

Ontslag uit het ziekenhuis  
Herstel thuis 

Het herstel na de operatie duurt vier tot zes weken. Houd er rekening mee dat u sneller moe bent en 

minder aan kunt dan gebruikelijk. Geef toe aan de moeheid en neem extra rust. Uw lichaam geeft aan 

wat u wel en niet aankunt. Het is belangrijk om daar naar te luisteren. Nadien zou u in staat moeten 

zijn uw dagelijkse activiteiten uit te oefenen.  

 

Adviezen voor thuis 

 Gedurende vier à zes weken mag u niet zwaar tillen. 

 U wordt geadviseerd om de eerste vier weken niet te werken. 
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 De eerste vier weken mag u geen geslachtsgemeenschap hebben. 

 De eerste vier weken mag u niet fietsen of aan intensieve lichaamsbeweging doen. 

 De eerste twee weken mag u niet baden en zwemmen. Douchen mag wel. 

 Voldoende drinken om de kans op een urineweginfectie te verminderen. 

 Er zijn geen beperkingen wat eten betreft. 

 Voor de postoperatieve pijn mag u gerust een pijnstiller nemen. 

 Indien er koorts is boven 38.5°C of indien er aanhoudende, ernstige buiklast is dient u steeds 

uw behandelend uroloog te contacteren. 

 Het inwendige buisje kan zorgen voor wat irritatie van de blaas (vaker gaan plassen, prikkeling 

bij plassen, ...) en van de nierstreek. Indien dit zeer uitgesproken is kan een geneesmiddel 

voorgeschreven worden dat de blaas helpt ontspannen. Bovendien kan dit buisje af en toe 

zorgen voor wat bloed in de urine. 

 

Hechtingen 

De hechtingen (huidhaakjes) worden na een 10-tal dagen door de huisarts verwijderd. Zolang er nog 

wondvocht uit de wondjes komt, is het verstandig een verbandje aan te brengen. Als de wondjes droog 

zijn, is dit niet meer nodig. 

 

Douchen en baden 

U mag gerust douchen. Wel is aan te raden om gedurende twee weken geen bad te nemen of naar het 

zwembad te gaan. Dit om infectie te voorkomen. 

 

Vrijen 

Vrijen is weer mogelijk circa vier weken na de operatie. Het is heel normaal dat u de 

eerste weken na de operatie minder zin heeft om te vrijen. 

 

Werken en sport 

Wanneer u weer aan het werk kunt of kunt gaan sporten is afhankelijk van het herstel. Dit hangt ook af 

van het soort werk dat u doet. Bij zittend werk kunt u eerder beginnen dan wanneer u werk heeft 

waarbij u veel moet lopen, tillen of staan. Zorg in elk geval voor een geleidelijke start. Bij de controle 

wordt met u besproken wanneer u weer kunt beginnen met werken en sporten. 

De brief bestemd voor de huisarts wordt door de arts opgestuurd. 

 

Ga na of u, bij uw ontslag uit het ziekenhuis, over de volgende informatie beschikt: 

 kaartje met afspraak voor de controle raadpleging (na een viertal weken); 

 voorschriften of attesten; 

 eventueel papieren voor de hospitalisatieverzekering. 
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Verhinderd 
Als u verhinderd bent voor de operatie, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk  melden aan uw arts. Er kan 

dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Indien 

u verkouden bent, griep heeft of koorts, kan het zijn dat de operatie uitgesteld moet worden. Neem in 

dit geval ook even contact op met de raadpleging voor overleg. 

 

 

 

 

Het medisch en verpleegkundig team wenst u een spoedig herstel !!! 

 

 

 

 

 

 

Indien u nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met: 

Raadpleging Urologie   tel. 014/57.70.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. F. Deroo   Uroloog – Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 
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Uw persoonlijke aantekeningen: 
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