
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Ureterorenoscopie 
(URS)



Binnenkort wordt er een ureterorenoscopie bij u 
uitgevoerd. Dat is een onderzoek waarbij de arts 
de urineleider en een deel van de nier rechtstreeks 
gaat bekijken. Ook kunnen gelijktijdig laaggelegen 
nierstenen verwijderd of verbrijzeld worden.

In deze folder geven we graag wat meer uitleg over 
deze behandeling. Indien u na het lezen nog vragen 
heeft kan u steeds terecht bij uw behandelend arts of 
het verpleegkundig personeel.

We wensen u een aangenaam verblijf in het 
ziekenhuis, en een spoedig herstel.



URETERORENOSCOPIE

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder algemene 
verdoving.

Tijdens de behandeling wordt een zeer dun optisch 
instrument (scoop) langs de urinebuis in de blaas 
gebracht. In de blaas wordt de scoop geschoven naar 
het kanaal tussen de nier en de blaas (urineleider of 
ureter).

Hier wordt de steen, afhankelijk van de grootte, door 
middel van een netje of tangetje weggenomen. Indien 
de steen te groot is, kan hij door middel van een 
inwendige verbrijzelaar kapot geschoten worden en 
worden de stukjes steen verwijderd.

Afhankelijk van de zwelling laat de behandelend arts 
eventueel een inwendig buisje achter (DJ stent). Dit 
buisje dient om nakolieken te voorkomen. Het buisje 
wordt later op de raadpleging verwijderd.

Soms is er rond de steen een zodanige zwelling 
aanwezig dat de steen niet verwijderd kan worden. 
In dat geval wordt tijdelijk een buisje langs de steen 
geplaatst om de zwelling te doen verdwijnen.

Mogelijks wordt een week later dan de 
ureterorenoscopie opnieuw uitgevoerd en kan de 
niersteen probleemloos worden behandeld.



NA DE BEHANDELING

Na de steenextractie kunnen nog pijnaanvallen 
optreden. Deze zijn normaal en een gevolg van de 
zwelling. Door deze zwelling kan de urine moeilijker 
passeren, dit geeft soms aanleiding tot nieuwe (hevige) 
kolieken.

Deze kolieken zijn van tijdelijke aard. Hiervoor wordt 
dan ook meestal een ontzwellend geneesmiddel 
voorgeschreven.

Als er een buisje werd geplaatst, kan dit een vervelend 
gevoel geven in de nierstreek en blaas. U kan wat 
bloedverlies hebben, en bij het plaasen wat stekende 
pijn in de onderbuik en nierstreek voelen. Hierover 
hoeft u zich geen zorgen te maken.

Indien het buisje echter teveel ongemakken 
veroorzaakt, wordt het sneller verwijderd. Belangrijk 
na een ureterorenoscopie is het controleren van uw 
temperatuur.

Bij het optreden van koorts dient u onmiddellijk 
contact op te nemen met uw behandelend arts of de 
dienst spoedgevallen.



CONTROLERAADPLEGING

Na de ingreep zal u zich ter controle opnieuw moeten 
aanmelden op de consultatie urologie, die afspraak 
wordt vastgelegd bij uw ontslag.

Tijdens deze raadpleging wordt een controle van de 
urine en een echografisch onderzoek van de nieren 
verricht. Eventueel wordt ook het inwendige buisje 
verwijderd.
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CONTACT

Heelkunde D3       Tel. 012 39 73 77
Heelkunde B3       Tel. 012 39 63 34
Dagziekenhuis chirurgie E3  Tel. 012 39 65 48
Spoedgevallen    Tel. 012 39 68 22


