Informatie

Plaatsen van een
drain in de nier
Nefrostomie
Inleiding
Door uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de afdeling Radiologie
voor een behandeling. In verband met stuwing of een steenverwijdering wordt
een drain (dun slangetje) in de nier ingebracht. Dit gebeurt met behulp van
echografie en röntgenstraling. Hiervoor wordt u kortdurend opgenomen.
In deze folder vindt u algemene informatie over deze ingreep. Het is goed u te
realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier
beschreven.
Aandachtspunten
De afdeling Opname en planning belt u en geeft datum, tijdstip en
verpleegafdeling aan u door.
Belangrijk
Wilt u tenminste 3 dagen voor het onderzoek contact met ons opnemen als
een of beide van onderstaande punten voor u gelden:
● U bent overgevoelig of allergisch voor geneesmiddelen of jodium.
● U bent zwanger of vermoedt dit.
De afdeling Radiologie is bereikbaar via telefoonnummer 0492 – 59 56 04.
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Voorbereiding thuis
Om het onderzoek goed te laten verlopen, zijn de volgende voorbereidingen noodzakelijk:
● Als u bloedverdunnende middelen gebruikt kan een langdurige bloeding optreden. Tenzij uw arts anders
beslist, geldt dat u in principe:

●

●

Bloedverdunner
aspirines/ salicylaten
dipyridamole
acenocoumarol
clopidogrel
fenprocouron
Direct werkende of nieuwe
antistollingsmiddelen
(DOAC/NOAC)

Merknaam
Ascal®
Persantin®
Sintrom mitis®
Plavix®
Marcoumar®

apixaban
dabitagran
edoxaban
rivaroxaban
LMWH of Fragmin

Eliquis®
Pradaxa®
Lixiana®
Xarelto®

Stoppen
3 dagen voor
het onderzoek.
5 dagen voor
het onderzoek.
Aanvrager
bepaalt dit.

24 uur voor het
onderzoek.

Plastabletten en andere medicijnen (met uitzondering van bloedverdunners) mogen op de dag van het
onderzoek worden ingenomen.
In verband met de hygiëne in de onderzoekskamer is het wenselijk dat u voor de opname een bad of
douche neemt.

Dag van het onderzoek
U moet voor deze behandeling nuchter zijn, dat betekent dat u niets mag eten en drinken en niet mag roken.
Wanneer u na 13.00 uur wordt opgenomen, mag u ’s ochtends nog een licht ontbijt (2 sneetjes brood of
beschuit met jam/kipfilet. Daarna mag u niets meer eten en drinken,
In het ziekenhuis
Volg vanuit de centrale hal de borden van de verpleegafdeling en meldt u aan bij de balie van de afdeling op
de desbetreffende etage.
Op de afdeling
De verpleegkundige maakt u wegwijs op de afdeling en bereidt u voor op de ingreep. Als u bloedverdunners
gebruikt, wordt voorafgaand aan het onderzoek uw stollingswaarden in uw bloed gecontroleerd. Wanneer
de aanvragend specialist antibiotica heeft voorgeschreven, wordt dit 1 uur voor het onderzoek toegediend.
U krijgt een OK-jasje aan, onderbroek mag u aanlaten. U wordt in bed naar de afdeling Radiologie gebracht.

Verloop onderzoek
Bij het onderzoek zijn één radioloog en twee laboranten aanwezig. U neemt plaats op de onderzoekstafel.
Tijdens het onderzoek ligt u op uw buik met uw handen naast of boven uw lichaam. De radioloog geeft u
eerst een prikje in de bil, dit werkt rustgevend en pijnstillend. Hierna bepaalt de radioloog met behulp van
de echo de juiste plek op de rug om de nier aan te prikken en de drain te plaatsen. Vervolgens brengt de
laborant(e) een ontsmettingsmiddel aan op uw lichaam en bedekt daarna uw lichaam, behalve uw hoofd met
een steriel laken.
Inbrengen drain
De radioloog verdooft de huid met een klein naaldje. Zodra de verdoving werkt, wordt de nier met behulp
van de echo aangeprikt. Om de drain op de juiste plek in de nier te krijgen, moet er mogelijk meerdere keren
worden geprikt. Als de juiste plek aangeprikt is, wordt de drain over een dunne draad de nier in geschoven.
Dit kan wat druk geven en pijnlijk zijn. Als de drain goed zit, wordt dit met behulp van röntgenstralen en
contrastvloeistof nog een keer gecontroleerd.
De drain wordt zo nodig vastgehecht aan de huid. Daarna wordt het afgeplakt en komt er een zakje aan de
drain te hangen.
Als de operatie voor steenverwijdering niet op dezelfde dag plaatsvindt, wordt er op de dag van de operatie
eerst een foto van de buik gemaakt.
Duur van de behandeling
De duur van de behandeling varieert van 30 minuten tot 2 uur.
In sommige gevallen kan het langer duren.
Na de behandeling
U wordt naar de afdeling teruggebracht. De verpleegkundige voert de controles bij u uit. Na het inbrengen
van de drain heeft u een aantal uren bedrust. De verpleegkundige geeft u uitleg over de dagelijkse verzorging.
U mag weer gewoon eten en drinken. In principe mag u na enkele uren naar huis.
Weer thuis
Indien u gestopt bent met medicijnen mag u die weer de dag na het onderzoek gewoon innemen zoals u
gewend bent.
Uitslag van de behandeling
De uitslag van de behandeling is ongeveer een week na het onderzoek bekend. Uw behandelend arts
bespreekt de uitslag tijdens een volgend controlebezoek.
Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Radiologie,
telefoonnummer 0492 – 59 56 04.
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