Nefrectomie /
verwijderen van een nier
Urologie

Beter voor elkaar

Inleiding
Tijdens uw bezoek aan de polikliniek urologie heeft uw behandelend
uroloog met u gesproken over de noodzaak om bij u een nier te verwijderen.

Waarom moet de nier verwijderd worden.
Dit kan omdat de nier niet of nauwelijks meer functioneert of omdat er een
kwaadaardigheid aanwezig is.
Ook kan er kan sprake zijn van infectie, pijn of hoge bloeddruk veroorzaakt
door een slecht werkende nier.

Voorbereiding op de operatie
Vanaf enkele dagen vóór de operatie moet het gebruik van
bloedverdunnende medicijnen, in overleg met de arts – anesthesioloog,
worden gestopt.
Ascal / Acetylsalicylzuur, Sintrommitis / Acenocoumarol, Marcoumar.
Stop nooit op eigen initiatief met het gebruik van bloedverdunners!

Opnameduur
U wordt voor deze operatie tussen de 5 en 7 dagen opgenomen.

De operatie
Via een huid snede in de flank, meestal tussen de ribben, wordt de nier
gelokaliseerd. Als we te maken hebben met een goedaardige
nieraandoening, wordt de buikholte niet opengemaakt. De nier wordt dan
uit het omgevend vetweefsel gehaald en verwijderd. Maar als we te maken
hebben met een niergezwel, dan wordt de buikholte via de flank snede wel
open gemaakt (en zo nodig ook de longholte). De nier, met hierin het
gezwel, wordt samen met het omgevende vetweefsel en lymfeklieren
verwijderd. In de ontstane holte wordt een wonddrain achtergelaten om het
overtollige wondvocht af te voeren. Als de longholte werd geopend, blijft er
een zogenaamde longdrain achter. Wonddrains en longdrains worden na
enkele dagen verwijderd.
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De verwijderde nier wordt na de operatie altijd door de patholoog
onderzocht. Het weefsel wordt onder de microscoop bekeken. Ook wanneer
er op voorhand geen verdenking is op kwaadaardigheid wordt dit voor de
zekerheid toch gedaan. De uitslag is ongeveer twee weken na de ingreep
bekend en krijgt u van de uroloog bij de eerstvolgende controle op de
polikliniek te horen. Hiervoor krijgt u bij het ontslag uit het ziekenhuis een
afspraak mee. Tijdens deze controle zullen ook de eventueel aanwezige
huidhechtingen worden verwijderd.

Contact opnemen
Neemt u tot de eerste poliklinische controle na ontslag uit het ziekenhuis
contact op als:
• u aanhoudende (buik)pijn hebt welke niet verdwijnt met gebruik van de
voorgeschreven pijnstillers of paracetamol 500 mg;
• u koorts hebt boven de 38.5 °C of langer dan 24 uur vanaf 38°C;
• de urine bloederig is met stolsel(tjes).

Controle
Volgens afspraak komt u op controle bij de uroloog. Als u door ziekte of een
andere reden verhinderd bent om op de afspraak te komen, neem dan
contact op met de polikliniek Urologie.
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft kunt u contact
opnemen met polikliniek Urologie. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en
met vrijdag tussen 8.30—16.00 uur.
Polikliniek Urologie (route 11)
T 010 297 54 50
Urologieverpleegkundige
T 010 297 53 46
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