Nefrostomie
Nierdrainage
Radiologie

U bent door uw behandelend arts naar de afdeling Radiologie en nucleaire
geneeskunde verwezen om eennefrostomie af te spreken. Dit onderzoek wordt
gedaan door een radioloog met meerdere radiodiagnostisch laboranten. Op
het afgesproken tijdstip meldt u zich met uw verzekerings- en
legitimatiebewijs op de afdeling Radiologie.

De behandeling:

Doel van de behandeling is het plaatsen van een drain van de huid naar de nier,
zodat urine via deze drain afgevoerd kan worden. In de kamer waar de behandeling
plaats vindt, moet steriel gewerkt worden. Hiervoor wordt u afgedekt met steriele
doeken. U komt op uw buik op de onderzoekstafel te liggen waarna de huid
gedesinfecteerd wordt. Met behulp van een echografie apparaat wordt de nier in
beeld gebracht en prikt de radioloog de nier aan (dit is de punctieplaats). Ondanks
de verdoving, kan het inbrengen van de drain gevoelig of zelfs pijnlijk zijn. Aan het
uiteinde van de drain zit een krul waardoor deze op zijn plaats in de nier blijft zitten.
Met contrastvloeistof en röntgenfoto’s kan gecontroleerd worden of de drain goed
zit. Hierna kan de urine door de drain naar buiten lopen en opgevangen worden in
een urineopvangzak. De drain wordt goed vastgeplakt op de huid en blijft voorlopig
zo zitten.
Na de behandeling wordt u de rest van de dag op de verpleegafdeling
opgenomen. De drain wordt gedurende de dag regelmatig gecontroleerd door de
verpleegkundige.
De behandeling duurt ongeveer een uur

Zwangerschap:

Het onderzoek wordt uitgevoerd met röntgenstraling. Dit kan schadelijk zijn voor
het ongeboren kind. Als u zwanger bent, ook als u het nog niet helemaal zeker
weet, wilt u dit dan voor het onderzoek aan de laborant(e) melden?

Allergie:

Wanneer u overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde stoffen, wilt u ons dat dan
vóór het onderzoek laten weten?
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Voorbereiding:
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, meld dit dan aan de arts die u verwijst
voor de punctie. Die kan u adviseren tijdelijk met de medicijnen te stoppen, om een
bloeding tijdens of na de punctie te voorkomen. Eventuele andere medicijnen kunt
u wel innemen.Voor het onderzoek wordt u opgenomen op de dagbehandeling.
Het is raadzaam om voor de behandeling niet teveel te eten, aangezien u
misselijk kunt worden van de behandeling. U hoeft niet nuchter te zijn. Heeft u
een insulinepomp en/of bloedglucose sensor? Houdt er rekening mee dat deze
voorafgaand aan het onderzoek verwijderd moet worden.

Risico’s

Voorafgaand aan het onderzoek wordt u ingelicht door de aanvragend specialist
over de mogelijke risico’s die kunnen optreden bij deze radiologische ingreep. Voor
de ingreep wordt u gevraagd een formulier te ondertekenen waarin u toestemming
geeft voor het onderzoek en aangeeft dat u alle informatie heeft begrepen. Als u
toch nog vragen heeft, dan kan de radioloog extra informatie geven.
Mogelijke risico’s bij deze ingreep zijn:
• bloeding langs het traject van de naald
• infectie van de punctieplaats en het punctietraject
• fistel (ontstekingsgang) tussen het draintraject en de eventueel aanliggende
organen
• kortstondig flauwvallen als reactie op de punctie (vagale reactie)
• aanprikken van een zenuw met locale pijn
• aanprikken en/of doorboren van een aanliggend orgaan of darm
• sepsis (een ernstige ontsteking van het hele lichaam)
Eventuele alternatieven voor de drainage:
In de plaats van deze nefrostomie behandeling kan men een operatief onderzoek
laten uitvoeren. Dit laatste is wel veel ingrijpender dan de nefrostomie behandeling.
Niet behandelen leidt tot een eventuele verder toename van de obstructie met
toenemende druk tot gevolg.
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Nazorg:

Na het plaatsen van de drain moet u nog enige tijd op de dagbehandeling blijven.
Hierna mag u in de meeste gevallen weer naar huis.
Mocht u thuis bemerken dat de drain niet goed meer loopt, neemt u dan contact op
met uw behandelend arts.

Op tijd aanwezig:

Wij werken op afspraak en verzoeken u op tijd aanwezig te zijn. Helaas kan het zijn
dat u bij een te late aankomst een nieuwe afspraak moet maken om vertragingen
voor alle volgende patiënten te voorkomen.

Contact:

Heeft u voor, tijdens of na het onderzoek vragen, stelt u ze dan gerust.
Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig doorgeven?
Op werkdagen zijn wij te bereiken van 08:00 tot 17:00
Hoorn: T 0229-257373
Hoorn en Purmerend: E Radiologie@dijklander.nl
Purmerend: T 0299-457535
Enkhuizen: T 0228-312345
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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