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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 

Ikazia Patientenfolder_basis.indd   2-3 28-06-17   11:55

Nierbiopsie
polikliniek urologie
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Inleiding
Bij een nierbiopsie haalt de uroloog met een naald een klein stukje weefsel 
(een biopt) uit de nier weg. De patholoog onderzoekt het weefsel onder de 
microscoop en kan zo zien of er een behandeling nodig is en zo ja welke.

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek

Opname
Voor een nierbiopsie wordt u opgenomen. Afhankelijk van het tijdstip en 
van hoe de ingreep gaat, kan het zijn dat u een nacht moet blijven. Neem 
daarom uit voorzorg nachtkleding, toiletartikelen en de medicijnen mee die 
u gebruikt. Naast kleding die ook in bed makkelijk zit, kunt u ook een 
ochtendjas of vest meenemen en slippers of pantoffels. Neem verder zo 
weinig mogelijk mee naar de afdeling behalve bijvoorbeeld wat 
leesmateriaal.

Medicijnen
Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd 
innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend 
arts.
Let op: Meld het als u bloedverdunners gebruikt of recent gebruikt hebt. 
Ook wanneer u een stollingsziekte hebt, moet u dit altijd van tevoren 
doorgeven aan uw behandelend arts.

Eten en drinken
U mag 6 uur voor het onderzoek niet eten en 2 uur tevoren niet meer 
drinken.
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Het onderzoek
U komt met uw bed aan op de poli urologie, daarna doet de uroloog de 
biopsie. (met een naald neemt de uroloog een klein stukje weefsel weg). De 
uroloog start met het maken van een echo. U krijgt wat gel op de huid, wat 
even koud aan kan voelen. Met behulp van de echo bepaalt de radioloog de 
plaats van de punctie. De uroloog geeft u een plaatselijke verdoving. Als de 
verdoving is ingewerkt, neemt de uroloog met een biopsienaald  een stukje 
weefsel weg. Dit gebeurt een paar keer, om voldoende weefsel te hebben 
voor een goede diagnose. Het nemen van een biopt kan ondanks de 
verdoving heel even pijnlijk zijn. Die pijn duurt meestal niet langer dan een 
paar seconden. Na het nemen van de biopten word het wondje plakt het af 
met een pleister.

Duur van het onderzoek
Een nier biopsie duurt gemiddeld 30 minuten. In een enkel geval kan het 
iets langer duren.
Aan elke ingreep kleven risico’s en dat geldt ook voor een nierbiopsie. Het is 
een veilige ingreep die meestal zonder problemen verloopt. Een enkele keer 
treden er complicaties op, zoals een infectie rond de plek van de ingreep. In 
een zeer zeldzaam geval treedt een nierbloeding op. Wanneer u na de 
ingreep klachten hebt, kunt u altijd contact opnemen met de poli urologie.

Na het onderzoek
Wanneer u terug bent op de verpleegafdeling moet u bedrust houden, tot 
de urine helder is. Dit is om de kans op een nabloeding zo klein mogelijk te 
houden. U mag na het onderzoek na 1 uur weer eten en drinken.

Uitslag
U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag van het biopt komt 
terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en 
bespreekt de uitslag met u.

Heeft u nog vragen?
Als u vragen heet, kunt u contact opnemen met de poli urologie. Dat kan op 
werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur op telefoonnummer 0102975450.
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