Adviezen na een
nierverwijdering

U heeft zojuist een (kijk)operatie gehad waarbij (een gedeelte
van) uw nier is verwijderd. Dit wordt een (laparoscopische)
nefrectomie genoemd. In het ziekenhuis bent u zo goed mogelijk
voorbereid op de situatie thuis. Het is van groot belang dat u na
de operatie een aantal adviezen volgt. De adviezen staan in deze
folder vermeld.

Voldoende drinken
Er is vocht nodig om afvalstoffen via de nieren af te voeren. Daarom is het
goed om dagelijks twee tot 2,5 liter te drinken (twee liter = tien glazen of 13
kopjes). U kunt water, sap, melk, limonade, soep, thee of koffie drinken.
U kunt het beste drinken tussen het ontbijt en het avondeten. Als u in de
loop van de avond te grote hoeveelheden drinkt, bestaat de kans dat u
gedurende de nacht een of meerdere keren moet opstaan om te plassen.

Dieet
U hoeft in principe geen speciaal dieet te volgen. Wij adviseren u vezelrijk
te eten, bijvoorbeeld bruin/volkoren brood en veel fruit. Dit bevordert een
regelmatige stoelgang. Alcohol kunt u het beste alleen in beperkte mate
gebruiken.

Pijn
Als de operatiewond nog gevoelig is, mag u drie keer per dag twee
tabletten van 500 mg paracetamol innemen. U kunt de pijnstilling
afbouwen afhankelijk van de pijn.

De wond
Het kan zijn dat uw wond nog gevoelig is. Dit hoort bij het genezingsproces.
U mag de eerste drie weken niet in bad, douchen is wel toegestaan. Het is
niet nodig om de wond thuis te verbinden.

Bloedverdunnende medicijnen
Als u voor de operatie bloedverdunnende medicijnen gebruikte zoals
carbasalaatcalcium (Ascal®), acenocoumarol (Sintrommitis®) of
fenprocoumon (Marcoumar®), dan mag u deze weer gaan gebruiken als uw

uroloog dit heeft voorgeschreven. Voordat u naar huis gaat, hoort u van de
arts of verpleegkundige wanneer u de antistollingsmedicijnen weer moet
gebruiken.

Lichamelijke inspanning
Wij adviseren u om het thuis rustig aan te doen. U zult merken dat u nog
snel vermoeid bent. Het lichaam geeft zelf aan wanneer u zich te veel
inspant. Zorg dat u voldoende rust neemt en zich ontspant. Het snel
vermoeidheid zijn kan drie tot zes maanden aanhouden.
Het is raadzaam de eerste zes tot acht weken geen zware lichamelijke
arbeid te verrichten. Zwaar tillen (meer dan vijf kilogram), zware
huishoudelijke werkzaamheden (bijvoorbeeld stofzuigen) en sporten zijn
activiteiten die u beter kunt vermijden. Zodra uw lichamelijke conditie dit
toelaat, kunt u steeds meer activiteiten gaan oppakken.
Drie weken na de ingreep kunt u weer gaan fietsen. Autorijden kan over
het algemeen zodra de wond dicht is en u geen zware pijnstillers meer
gebruikt. Meestal is dit na zes weken.

Wanneer een arts waarschuwen
Als u thuis last krijgt van de onderstaande klachten, dan adviseren wij u om
contact op te nemen met het ziekenhuis:
• Wanneer u koorts heeft boven 38,5˚C of langer dan 24 uur 38,0˚C koorts.
• Wanneer u hevige buikpijn heeft die niet vermindert na het innemen van
pijnstillers.
• Wanneer u plotseling helderrood bloed of pus verliest via de wond.
• Wanneer de wond roder of dikker wordt.
• Wanneer u veel minder plast dan normaal terwijl u goed drinkt.
Telefoonnummers z.o.z.

Telefoonnummers
Maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 16.30 uur:
					HMC Antoniushove
Polikliniek Urologie
088 979 43 90		

HMC Westeinde
088 979 24 54

Na 16.30 uur en in het weekend:
Spoedeisende Hulp 					

088 979 23 80
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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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