Behandeling van
nierstenen
Niersteenvergruizing

Binnenkort wordt u behandeld met de niersteenvergruizer.
De behandeling vindt plaats op de polikliniek Urologie van
HMC Westeinde. Deze folder geeft u meer informatie over de
behandeling.

De niersteenvergruizer
Stenen in nieren en urineleiders kunnen worden behandeld met de
niersteenvergruizer. De niersteenvergruizer is een apparaat waarbij door
middel van schokgolven energie wordt opgewekt. Door de energie te
concentreren op de plek van de steen, wordt deze vergruisd tot zeer
kleine stukjes. Deze kleine stukjes (gruis) kunnen via de natuurlijke weg
uitgeplast worden.

Voorbereiding
• Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u hier in overleg
met uw uroloog, vóór de behandeling mee stoppen. Is dit niet met u
besproken, of heeft u hier vragen over, neemt u dan contact op met de
polikliniek Urologie.
• Wij raden u aan om direct na het onderzoek niet zelf te rijden. Regelt u
van tevoren vervoer naar huis.
• Bent u zwanger, of vermoedt u dit te zijn, geeft u dit dan door aan uw
uroloog of de polikliniek Urologie. De behandeling moet dan uitgesteld
worden.

Dag van de behandeling
U heeft op de polikliniek Urologie een zetpil meegekregen. Brengt u
deze voor vertrek naar het ziekenhuis in. De zetpil helpt tegen mogelijke
pijnklachten. U hoeft niet nuchter te zijn voor de behandeling. U mag een
licht ontbijt gebruiken.
Op de dag van de behandeling meld u zich een kwartier voor de tijd van
het onderzoek bij de balie van de afdeling radiologie op de 3e etage.
Daarna kunt u plaats nemen in de wachtkamer. De medewerker van de
niersteenvergruizer roept u binnen.

De behandeling
In de behandelkamer kleedt u zich uit. U houdt uw ondergoed aan.
Vervolgens neemt u plaats op een onderzoekstafel. U krijgt een met
water gevuld kussen tegen uw rug. Dit kussen geleidt de schokgolven. De
schokgolven worden heel nauwkeurig op de steen gericht.
Om de plaats te bepalen van de steen, wordt deze met röntgendoorlichting
en/of echografie in beeld gebracht. Vervolgens wordt de steen met
schokgolven behandeld. Hierdoor valt de niersteen uiteen in gruis. De
schokgolven voelen als een soort tikken tegen de rug. Het opwekken van
de schokgolven is tijdens de behandeling goed hoorbaar.
Meestal duurt de vergruizing 30 minuten, afhankelijk van de grootte en de
ligging van de steen.

Nazorg
Na de vergruizing moeten de vergruisde stukjes steen (gruis) langs
natuurlijke weg uitgeplast worden. Het afdalen van het gruis in de
urinewegen en het uitplassen kan soms pijnklachten geven. Zorg ervoor
dat u ongeveer twee liter per dag drinkt. Als u veel drinkt, raakt u het gruis
sneller kwijt. Veel bewegen helpt ook. Het kan soms enkele weken duren
voordat u alle gruis heeft uitgeplast.

Bijwerkingen
• Grotere stukken gruis kunnen koliekpijn veroorzaken. Dit is een
krampende pijn vanuit de zij, die uitstraalt naar de onderbuik. U krijgt
hiervoor pijnstillers voorgeschreven.
• Het vergruizen kan kleine beschadigingen van het weefsel veroorzaken.
Hierdoor kunt u wat bloed bij de urine hebben. Dat is normaal en gaat na
één tot twee dagen weer over.
• Door de schokgolven kan de huid licht beschadigen. Dit ziet eruit als
een schaafwond en voelt ook zo. Binnen enkele dagen zal deze wond
genezen.
• Sommige patiënten krijgen na de behandeling lichte koorts.

Wanneer een arts waarschuwen
Als u na de ingreep last krijgt van onderstaande klachten, adviseren wij u
contact op te nemen:
• Bij veel pijn waarbij de voorgeschreven pijnmedicatie niet werkt.
• Bij koorts boven de 38,5º C.
• Als u na twee dagen nog bloedverlies heeft.
Overdag kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. ’s Nachts en
in het weekend kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende
Hulp.

Controle
Twee tot drie weken na de behandeling gaat u naar de afdeling Radiologie
op de begane grond voor het maken van een röntgenfoto van uw buik.
Direct daarna heeft u een afspraak op de polikliniek Urologie met uw
uroloog. Aan de hand van de foto kan worden beoordeeld of de vergruizing
heeft geholpen. Met name bij grotere stenen komt het voor dat de steen
niet volledig is vergruisd. Er is dan nog een behandeling nodig.

Bericht van verhindering
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk
(uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Urologie om u af te melden.
In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat
afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Contact
Deze folder geeft algemene informatie over de behandeling. Heeft u na
het lezen van de folder nog vragen of heeft u vragen over uw specifieke
situatie, stelt u die dan aan uw uroloog. De contactgegevens:
• Polikliniek Urologie HMC Antoniushove:
• Polikliniek Urologie HMC Bronovo:		
• Polikliniek Urologie HMC Westeinde:		

088 979 43 90
088 979 41 44
088 979 24 54

Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u ook 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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