Urologie

Nierbiopsie

Het Antonius Ziekenhuis is onderdeel van de Antonius Zorggroep

Algemene informatie

U wordt of bent opgenomen voor een nierbiopsie. In deze folder kunt u lezen
waarom en hoe het onderzoek zal plaatsvinden.

Waarom wordt het onderzoek gedaan

Een nierbiopsie is een onderzoek waarbij uit 1 van de nieren met een naald
verschillende stukjes weefsel worden gehaald voor Pathologisch Anatomisch
(PA) onderzoek. Het onderzoek wordt gedaan om de aard en de ernst van een
nierziekte vast te stellen.

Voorbereiding

Op de dag van het onderzoek wordt u opgenomen op de afdeling
Dagverpleging. U meldt zich op de afgesproken tijd aan de balie van de
gastvrouwen in de centrale hal, waarna u naar de afdeling gebracht wordt.
De uroloog heeft u op de polikliniek al gevraagd welke medicijnen u gebruikt.
Als u medicijnen gebruikt die uw bloed verdunnen, moet u dit melden. Met
deze medicijnen moet u in overleg met uw arts enkele dagen van tevoren
stoppen.

Het onderzoek

De nierbiopsie wordt onder lokale verdoving gedaan. U ligt tijdens het
onderzoek op uw buik, zodat de arts via uw rug de nier kan bereiken. Voordat
de biopsie plaatsvindt, wordt de positie van de nier gecontroleerd met behulp
van een echo-apparaat.
Na lokalisatie (plaatsbepaling) en desinfectie van de huid, wordt de verdoving
gegeven. Als u ondanks deze verdoving nog pijn voelt tijdens het onderzoek
moet u dat zeggen. U kunt dan meer pijnbestrijding krijgen.
Bij ademhalen en bij praten, bewegen uw nieren ongeveer 5 centimeter heen
en weer. Om complicaties te voorkomen, moet u daarom op het moment dat
de arts in uw nier prikt, enkele tellen uw adem volledig stilhouden. Dit wordt
aangegeven.
De biopsie wordt genomen met een speciale biopsienaald. Er wordt
geprobeerd om verschillende stukjes nierweefsel te krijgen.

Soms lukt het wegnemen van wat nierweefsel niet meteen en wordt er spierof vetweefsel verkregen. Dit gebeurt met name als:
• De nier al moeilijk te lokaliseren is met het echo-onderzoek.
• De nier erg klein is.
• De patiënt overgewicht heeft.
• De naald niet mooi beweegt met de ademhaling, waardoor de diepte van
de nier moeilijker te bepalen is.
Meestal duurt het onderzoek niet langer dan een half uur, maar soms is er
meer tijd nodig.

Mogelijke complicaties

De nier is een rijk doorbloed orgaan. Hierdoor is er een kans dat er door de
biopsie een bloeding optreedt. Om dit in de gaten te houden is dan opname
in het ziekenhuis noodzakelijk.
Ook kunt u na de biopsie bloed in de urine hebben. Dit is meestal eenmalig
en niet ernstig.

Nazorg

• Na de biopsie gaat u weer naar de afdeling Dagverpleging. U moet 1 		
uur in bed blijven.
• Een verpleegkundige neemt ter controle regelmatig de polsslag en		
bloeddruk op.
• Er kan na de biopsie pijn optreden op de plaats van de prik. Hiervoor kunt
u paracetamol gebruiken.
• Als u medicijnen gebruikte om uw bloed te verdunnen, start u hier weer
mee na overleg met uw arts.
• Na de biopsie moet u veel drinken om het bloed dat eventueel in uw urine
kan zitten te verdunnen zodat er geen stolsels ontstaan.
• Als er complicaties optreden, bestaat de kans dat u een nacht moet 		
blijven.
• De eerste week na het onderzoek mag u geen zware lichamelijke 		
inspanning verrichten.

De uitslag

Er wordt een afspraak gemaakt op de polikliniek Urologie voor het bespreken
van de uitslag van het weefselonderzoek.

Contact

U moet contact opnemen met de polikliniek Urologie:
• Als u thuis meer pijn krijgt of wanneer de pijn niet afneemt.
• Als er na 1 week nog steeds bloed in de urine zit.
De polikliniek Urologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen
8:00 tot 16:30 uur.
Telefoonnummer: 0515 - 48 84 00.
Buiten deze uren kunt u bij spoedgevallen contact opnemen met de
Dokterswacht.

Afspraak afzeggen

Als u door ziekte of om een andere reden uw afspraak moet afzeggen, neem
dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. In uw plaats
kunnen we dan een andere patiënt helpen.

Tenslotte

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u contact opnemen
met de polikliniek Urologie.
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