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Niersteenverbrijzeling
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

NIERSTEENVERBRIJZELING
In overleg met de uroloog is besloten om de steen in
uw nier of urineleider te behandelen met de niersteenvergruizer.
Bij deze behandeling worden schokgolven op de niersteen gericht waardoor deze tot gruis wordt verpulverd.

VOORBEREIDING
`` De behandeling vindt plaats in dagopname, u hoeft
dus niet te overnachten in het ziekenhuis.
`` Meld het aan de arts als u bloed verdunnende geneesmiddelen inneemt.
`` Bij zwangerschap, of vermoeden hiervan, wordt de
behandeling uitgesteld.
`` Voor deze behandeling moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u 12 uur voor de ingreep niet mag eten,
drinken of roken.
`` Eventueel wordt een RX-opname gemaakt om de
niersteen op te sporen.

BEHANDELING

`` Dring geen alcoholische dranken en bestuur
geen voertuigen gedurende de eerste 24 uur na
de behandeling.
`` U krijgt een zeefje mee naar huis waar u de
steentjes die u uitplast in kan opvangen. Breng
deze mee naar de volgende controle zodat het
labo deze kan analyseren
`` Lichaamsbeweging mag indien mogelijk maar
forceer jezelf niet.
`` Drink water met mate.

COMPLICATIES

`` Tijdens de behandeling ligt u op de tafel van het
toestel.

Volgende bijwerkingen kunnen voorkomen.

`` Röntgenfoto’s en ultrasone geluidsgolven lokaliseren de steen

Indien u nog vragen heeft, kan u steeds terecht bij de
uroloog of verpleegkundige.

`` Na de behandeling blijft u nog ongeveer 1 uur in
het ziekenhuis ter observatie. Daarna mag u het
ziekenhuis verlaten.

`` De behandeling duurt gemiddeld 40 minuten.

`` Er wordt een gel aangebracht op de huid om contact te maken tussen het lichaam en het toestel.

In deze folder vindt u meer informatie over deze behandeling, hoe u zich kan voorbereiden en wat u mag
verwachten.

NA DE BEHANDELING

`` De schokgolven worden op de steen gericht waardoor deze tot gruis wordt herleid.
`` Blijft tijdens de ingreep zo stil mogelijk liggen en
adem rustig in en uit.

Koliekpijn
Uitstralende pijn naar de onderbuik.
Deze pijn kan worden verzacht met pijnstillers.
Bloed in de urine
Dit is niet verontrustend en vermindert spontaan

Neem onmiddellijk contact op met de uroloog in volgende gevallen:
`` Meer dan 38,5° koorts.

De schokgolven kunnen pijn veroorzaken. Meld het aan
de arts wanneer de pijn te intens wordt.

`` De pijn verdwijnt niet na inname van pijnstillers.
`` Geen urineproductie hoewel u voldoende heeft
gedronken.
`` Aanhoudend bloed in de urine.

