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URETEROSCOPIE 

 

Deze brochure geeft U informatie over de procedure, het verloop ervan, de gebruikelijke 
gevolgen en de mogelijke risico's. Dit document is een aanvulling van de mondelinge informatie 
die u hebt ontvangen tijdens de consultatie.  

De ureteroscopie wordt toegepast voor de behandeling van een urinesteen of letsel.  
 

 
 
ENKELE BEGRIPPEN VAN DE ANATOMIE VAN HET URINEWEGSTELSEL 

Dit zal u toelaten de uitleg van uw chirurg die deze behandeling heeft geïndiceerd beter te 
begrijpen. 

In de buik bevindt zich het systeem van urineproductie, de urinewegen, de blaas en de 
urineleiding voor de evacuatie van urine. 

 

Het schema hiernaast helpt u de verschillende delen van het 
urinestelsel te situeren. 

De nieren (R) bevinden zich aan de boven- en achterkant 
van het abdomen (één nier rechts, één nier links)..  

De nier is ongeveer 12 cm hoog en bevat holtes (kelkjes) om 
de urine te verzamelen. Deze kelkjes komen samen om het 
nierbekken te vormen (B). Daaruit leidt een fijne buis de 
urine van de nier naar de blaas (V): dat is de urineleider (U). 
Deze is ongeveer 20 cm lang. Beide urineleiders (rechts en 
links) leiden de urine naar de blaas. De blaas is het 
urinereservoir. De urine wordt uit de blaas geëvacueerd 
(urineren) via de plasbuis (urethra). 

Ureteroscopie verleent toegang tot de urineleider en tot de 
nierholtes voor diagnostische of therapeutische doeleinden. 

 

 

 

 



  
Dienst urologie – Kliniek Sint-Jan  
Kruidtuinlaan 32, 1000 Brussel - Tel : 02/221.61.54 - urologie@klstjan.be  -  www.klstjan.be/service/urologie 

 

 

 

PRINCIPE VAN DE INGREEP 

De procedure omvat het inbrengen van een apparaat (de ureteroscoop) in de urineleider. Dit 
optische instrument meet ongeveer 3 mm in diameter en laat toe onder visuele controle te 
werken. Het bevat een werkkanaal waardoor verschillende instrumenten worden geïntroduceerd. 
Sommige ureteroscopen zijn van metaal en onbuigzaam, andere zijn flexibel. De keuze van het 
instrument zal door de uroloog worden gemaakt in functie van verschillende parameters. 

GEMIDDELDE VERBLIJFSDUUR 

De patiënt kan meestal de dag van de ingreep het ziekenhuis s’avonds verlaten. Zo nodig is een 
hospitalisatie van 1 à 2 dagen noodzakelijk. 

BESCHRIJVING VAN DE INGREEP 

Voorbereiding 

Er dienen soms onderzoeken aan de geplande operatie vooraf te gaan (bloedonderzoek, 
cardiologisch nazicht, …).  

De dag van de ingreep komt u nuchter naar de opnamedienst (niet eten, niet drinken na 
middernacht). 
 
Indien U bloedverdunnende medicatie of medicatie voor diabetes gebruikt, moet U dit vooraf met 
de uroloog bespreken. 

Ingreep 

De ingreep wordt onder algemene anesthesie uitgevoerd. De ureteroscoop wordt via de plasbuis 
in de blaas geïntroduceerd. Vervolgens wordt hij geïntroduceerd in de urineleider waar eerder 
een voerdraad werd geplaatst. De ureteroscoop kan eventueel tot de nierholtes omhooggaan 
afhankelijk van de locatie van de te behandelen steen of laesie.  

Urinestenen kunnen worden geëxtraheerd met behulp van geschikte instrumenten (steentang, 
laser,...). 

Tijdens de procedure worden röntgen foto’s genomen (indien U zwanger bent moet U dit vooraf 
melden!). 

Aan het einde van de procedure kan een katheter (Double J stent)  in de nier worden 
achtergelaten. Deze wordt verwijderd op een door uw uroloog bepaalde datum. 
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GEBRUIKELIJKE GEVOLGEN 

Pijnmedicatie en zo nodig antibiotica zullen worden voorgeschreven bij uw ontslag. 

Indien een katheter in de urinebuis werd geplaatst, kan dit enkele ongemakken veroorzaken 
(bloed in de urine, frequente plasdrang, een drukkend gevoel in de flank bij plassen). Dit is 
normaal en verbetert vaak spontaan. Deze katheter dient verwijderd te worden ( soms onder 
lokale verdoving op de consultatie, soms onder algemene narcose. Dit is te overleggen met uw 
uroloog). 

 
Een datum voor controle consultatie wordt U meegegeven.  

 

HERNEMEN VAN WERK ACTIVITEIT 

Bij afwezigheid van complicaties en in functie van het beroep dat u uitoefent kan uw activiteit 
binnen enkele dagen worden hernomen. 

RISICO'S EN COMPLICATIES 

Dit soort ingreep is uitzonderlijk levensbedreigend. 

Complicaties tijdens de ingreep : 

 Zeldzame complicaties (minder dan 5 % van de gevallen): 
- Lekkage van urine: bij ureterletsel kan urine weglekken en ophopen. In sommige 

gevallen kan een punctie hiervan noodzakelijk zijn. Uitzonderlijk is een chirurgische 
ingreep noodzakelijk. 

- Sepsis: een zeer ernstige urineweginfectie kan gepaard gaan met een sepsis en een 
opname op eenheid intensieve zorgen vereisen. 

- Onmogelijke handeling: als gevolg van een anatomische variatie, een ontsteking of 
een andere reden kan de ingreep niet worden uitgevoerd zoals voorzien.. 

- Beschadiging van de urineleider: in sommige gevallen, afhankelijk van de plaatselijke 
omstandigheden en het soort uitgevoerde behandeling, kan de urineleider beschadigd 
geraken. Dit kan gepaard gaan met een bloeding die meestal spontaan verdwijnt. Dit 
rechtvaardigt geen specifieke behandeling en geneest meestal spontaan. 

- Migratie van de steen: in sommige gevallen kan de steen zich verplaatsen en tot de 
nierholtes gaan, waar hij op dit ogenblik misschien niet bereikt kan worden. Een 
bijkomende handeling kan later nodig zijn. 

 Uitzonderlijke complicaties (minder dan 0,5 % van de gevallen): 

 Het scheuren van de urineleider: deze wordt in de hand gewerkt door een ontsteking van 
de urineleider. Dit vereist een open chirurgische ingreep. Afhankelijk van de ernst van de 
laesies kunnen verschillende behandelingen worden voorgesteld. Nierverwijdering is een 
uitzonderlijk gevolg van dit soort complicaties. 
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Late postoperatieve complicaties: 

 Zeldzame complicaties (minder dan 10 % van de gevallen): 
o Slechte tolerantie van de ureterkatheter: verwijdering van de katheter  

 

 Uitzonderlijke complicaties (minder dan 0,5 % van de gevallen): 
o Vernauwing van de urineleider: de postoperatieve evolutie kan leiden tot een litteken van 

de urineleider dat een vernauwing veroorzaakt. Deze complicatie is uitzonderlijk 
wanneer de ingreep in goede omstandigheden plaatsvond. Het vereist echter een 

controle door uw uroloog in de weken na de ingreep. 

POSTOPERATIEVE FOLLOW-UP 

Uw uroloog ziet u enige tijd na de ingreep terug. De datum van de afspraak hangt af van het soort 
uitgevoerde behandeling. Zo kunnen ook bepaalde bijkomende onderzoeken gevraagd worden 
voor de dag van de afspraak. 

Het resultaat van de ingreep wordt geëvalueerd en uw uroloog zal u informeren over een 
eventuele bijkomende behandeling en de wijze waarop de follow-up gebeurt. 

Uw uroloog blijft tot uw beschikking voor alle verdere informatie. 

Tel secretariaat urologie : 02/221.99.53 
 
 

 


