Pyelumplastiek

Algemeen
U hebt een aangeboren vernauwing van de overgang van het
nierbekken naar de urineleider. In overleg met uw arts heeft u
besloten tot een operatie waarbij deze vernauwing wordt
weggehaald. Deze operatie noemt men een pyelumplastiek.
Hiervoor wordt u opgenomen op de afdeling Urologie. Deze folder
geeft informatie over de gang van zaken rondom de operatie. Hebt u
na het lezen nog vragen, stel ze gerust.
Pyelumplastiek
Bij een pyelumplastiek wordt het vernauwde deel eruit geknipt.
Daarna wordt de stomp van de urineleider weer aan het nierbekken
gehecht. Deze nieuwe verbinding noemt men ook wel de
anastomose
Voorbereiding
Wanneer u bloedverdunnende medicijnen (zoals sintrommitis,
marcoumar, ascal plavix) gebruikt moet u dit van tevoren melden
aan de uroloog. In overleg met de behandelend arts zult u het
gebruik van deze medicijnen geruime tijd voor de operatie moeten
stoppen. U wordt een dag van tevoren opgenomen in het
ziekenhuis.
De operatie
Na de ingreep wordt een zogenaamde JJ-katheter, ook wel splint
genoemd, achtergelaten tussen de nier en de blaas. Deze zorgt
ervoor dat de nieuwe verbinding netjes geneest. Deze katheter blijft
twee tot zes weken zitten en wordt verwijderd op de polikliniek. Ook
wordt er een blaaskatheter achter gelaten. De katheter is nodig om
de operatiewond rust te geven en eventuele bloedstolsels af te laten
lopen.
Deze wordt voor u uit het ziekenhuis ontslagen wordt weer
verwijderd.
Na de operatie
Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht tot u goed
wakker bent en alle controles goed zijn. Terug op de afdeling wordt
regelmatig een aantal zaken bij u gecontroleerd: met name de
bloeddruk, pols, temperatuur en de blaaskatheter. De urine kan er
nog wat bloederig uitzien. Dat is normaal en verdwijnt na enige tijd.
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Complicaties
Complicaties komen niet veel voor.
Mogelijke complicaties kunnen zijn: nabloeding, wondinfectie,
koorts.
De urine kan rood gekleurd zijn door wat bloedbijmenging. Dat kan
vooral de eerste dag na de operatie voorkomen.
Verwijderen JJ-katheter
Als u naar huis gaat krijgt u een afspraak mee voor het verwijderen
van de JJ-katheter op de polikliniek Urologie.
Voor het verwijderen van de katheter wordt een instrument met een
kleine camera in de blaas gebracht. Bij vrouwen gebeurt dit via de
plasbuis met een star buisje, bij mannen via de penis met een
flexibel instrument.
Herstel periode
Het is belangrijk dat u de eerste weken na de ingreep extra veel
drinkt, vooral als er nog bloed bij de urine zit.
Bij problemen, bijvoorbeeld als u niet goed kunt plassen of koorts
krijgt, kunt u de eerste week na ontslag direct contact opnemen met
het ziekenhuis: overdag met de polikliniek Urologie, ‘s avonds en
‘s nachts met de spoedeisende hulp.
De eerste drie tot zes weken na de ingreep is het beter dat u:
- geen zware lichamelijke arbeid verricht.
- geen alcohol drinkt.
- niet fietst.
- en niet perst bij ontlasting(eventueel kan de ontlasting minder hard
gemaakt worden met behulp van medicijnen).
Tot slot
Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als
extra informatie naast het gesprek met uw behandelende arts.
Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding
geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar worden
gemaakt.
Heeft na het lezen van de folder nog vragen dan kunt op werkdagen
contact opnemen met de polikliniek Urologie tussen 08.30-12.00 uur
en 13.30-16.00 uur via telefoon (0223) 69 65 64.
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Deze folder is een uitgave van het Gemini Ziekenhuis©

