Er werd u zonet uitgelegd dat een
weefselonderzoek van uw nier nodig is om de
juiste oorzaak van uw nierlijden te
achterhalen.
In deze folder kan u alle informatie nog eens
rustig thuis nalezen.
WAT IS EEN NIERBIOPSIE ?

NIERBIOPSIE

Nefrologie - Dialyse
Tel: 055/23 37 03
dialyse.ronse@azglorieux.be

Een nierbiopsie is een onderzoek waarbij met
een dunne naald een klein cilinder weefsel uit
de nier wordt weggeprikt. De beste en
veiligste plaats om te prikken wordt bepaald
d.m.v. echografie.
GEBEURT EEN NIERBIOPSIE ONDER
ALGEMENEVERDOVING ?
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Uw behandelende arts zal met u uw
thuismedicatie overlopen. In principe mag u al
uw thuismedicatie verder nemen.
Alleen medicijnen die de stolling afremmen
(vb. Asaflow, Plavix, Ticlid, Marcoumar,
Sintrom, Marevan, …) worden liefst 1 week
vooraf gestopt.
De nier is immers een sterk doorbloed orgaan
en er is dus een kans dat er door de prik een
hematoom (=bloeduitstorting) of verbinding
tussen slagader en ader (fistel) ontstaat.
Onder andere door het tijdig stoppen van deze
medicatie wordt dit risico veel kleiner.
Voor het onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn.

Nee. Enkel het nierkapsel is gevoelig. Dit
wordt lokaal verdoofd (zoals de verdoving bij
een tandarts).
GAAT DE NIEURFUNCTIE VERMINDEREN
DOOR DE NIERBIOPSIE ?
Nee. Bij een nierbiopsie prikken we 5 tot 20
nierfiltertjes uit. De nieren bestaan echter uit
ongeveer 1 miljoen van die nierfiltertjes.
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HOE GEBEURT EEN NIERBIOPSIE ?
Bij de opname gebeurt er een bloedafname
voor o.a. een controle van de stollingsstoffen.
Daarnaast wordt de bloeddruk strikt
gecontroleerd. Als zowel de bloeddruk als
stolling goed is, gebeurt die dag zelf de
biopsie.
Voor het onderzoek krijgt u een operatiejasje
aan en zal er worden gevraagd om eerst nog
eens te plassen. Tijdens het onderzoek zal u
op uw buik moeten liggen met eventueel een
kussen onder de buik. De radioloog zal met
het echotoestel de beste plaats voor de
punctie bepalen. Daarna wordt de huid
ontsmet en plaatselijk verdoofd. De verdoving
kan lokaal een jeukend gevoel geven.
Eens de verdoving werkt, zal onder
echografische begeleiding met de holle
biopsienaald in de nier worden geprikt.
Om voldoende nierweefsel te hebben,
proberen we steeds 2 cilinders nierweefsel te
bekomen. De procedure duurt ongeveer 30
minuten.
HOE LANG MOET IK IN HET ZIEKENHUIS
BLIJVEN ?

blijven liggen. De dag na de biopsie gebeurt
een controle echografie. Uw behandelende
arts zal deze resultaten met u bespreken en in
functie hiervan de dag na de biopsie naar huis
laten gaan.
AFSPRAAK

ALARMSYMPTOMEN
Door de plaatselijke verdoving is het
onderzoek niet pijnlijk. Na de procedure is
paracetamol (dafalgan®) voldoende om de
pijn te stillen. Het is normaal dat de urine de
eerste dag lichtroze is. De verpleging zal uw
urine de eerste 24 uur controleren.
Indien de urine rood is, de pijn toeneemt of de
bloeddruk plots daalt, zal de verpleging de
arts verwittigen om een bloeduitstorting ter
hoogte van de nier uit te sluiten.
WANNEER WEET IK HET RESULTAAT VAN
DE BIOPSIE ?
Binnen 48 uur zijn er reeds enkele gegevens
van de nierbiopsie gekend. Het duurt echter 2
à 3 weken vooraleer alle microscopische
onderzoeken volledig gekend zijn. Bij ontslag
krijgt u een raadplegingsafspraak mee.

Een opname is minstens voor 2 dagen
waarvan één nacht. Na een nierbiopsie geldt
er gedurende 24 uur strikte bedrust (ook om
te plassen, eten, …) om zo het risico op een
bloeding zo laag mogelijk te houden. Tijdens
die 24 uur zal uw bloeddruk en pols
regelmatig gecontroleerd worden.

We hopen met deze brochure reeds enkele
vragen te hebben beantwoord. De specifieke
uitleg aangepast aan uw situatie zal door uw
arts worden uitgelegd op de raadpleging en
tijdens hospitalisatie. Voor bijkomende vragen
kan u ons tijdens de diensturen contacteren
via het secretariaat Nefrologie, telefoon 055
23 37 03.

De eerste 4 uur na een nierbiopsie wordt er
bovendien een drukverband (zandzak en
buikband) aangebracht en moet u op uw rug

Verantwoordelijke:
Dr. Mahieu E.
Dienst Nefrologie
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Gelieve op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek.
Als u onverhoopt de afspraak niet kunt nakomen,
wilt u dan tijdig contact opnemen met het
secretariaat Nefrologie op 055/23 37 03.

