Leefregels bij
niersteenverwijdering

Deze folder bevat informatie voor u voor de periode na uw
ontslag uit het ziekenhuis.
Lithotripsie en URS:
• Drinkt u minimaal 1,5 tot twee liter per dag, zodat u de rest van de
steentjes uitplast.
• Er zijn geen lichamelijke beperkingen.
• Rust naar behoefte.
• Wat betreft werkhervatting zijn er geen medische beperkingen.
• De urine kan nog ongeveer een maand bloed bevatten.
• Bij pijnklachten neemt u zo nodig de voorgeschreven medicatie:
paracetamol, vier maal per dag 1 gram.
• Bij koorts boven de 38 graden neemt u contact op met de polikliniek
Urologie.
• U heeft over twee weken een afspraak op de polikliniek Urologie.
PCNL:
• De opening van de huid/wond sluit zich spontaan.
• Soms kan er nog wel urine lekken via de wond. Dit stopt na enige tijd
vanzelf.
• Drinkt u minimaal 1,5 tot twee liter per dag, dit bevordert de
wondgenezing.
• In het gebied van de nier kunt u pijn voelen.
• Bij pijnklachten neemt u zo nodig de voorgeschreven pijnstillers: vier maal
per dag 1 gram paracetamol.
• Bij koorts boven de 38 graden neemt u contact op met de polikliniek
Urologie.
• U heeft over twee weken een afspraak op de polikliniek Urologie.

Contact
Neemt u tot de eerste polikliniek afspraak bij vragen of problemen contact
op. Dit kan tussen 08.00 en 16.30 uur met de polikliniek Urologie, tel.:
088 979 41 44.
Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met de
Spoedeisende Hulp.
SEH HMC Bronovo:
088 979 44 45
SEH HMC Westeinde: 088 979 23 80

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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