Percutane
nierbiopsie
–
Haarlem
Bij dit onderzoek worden met behulp van een holle naald stukjes nierweefsel verwijderd voor
microscopisch onderzoek. U wordt daarbij plaatselijk verdoofd via een injectie. Dat zult u
voelen, maar verder veroorzaakt dit onderzoek geen pijn. Van tevoren wordt een
stollingsonderzoek gedaan.

De dag van het onderzoek
Na een licht ontbijt: beschuit en kopje thee of koffie, mag u niet meer eten of drinken.

Voorbereiding
Voorafgaand aan het onderzoek brengt de arts een infuusnaaldje aan in een ader van uw
hand of uw arm. Een half uur vóór de ingreep krijgt u 10 mg Valium als tablet en 0,5 mg
Atropine als injectie toegediend om u zoveel mogelijk te laten ontspannen. Daardoor wordt het
onderzoek vergemakkelijkt.

Onderzoek
Het onderzoek gebeurt op de afdeling radiologie. Door echografie* wordt de plaats waar het
biopt genomen moet worden, bepaald.
U ligt daarbij op uw buik op een onderzoekstafel met onder uw buik een rol, bedekt met een
dikke handdoek.

Plaatselijk wordt de huid gedesinfecteerd en verdoofd. Daarna wordt er een sneetje gemaakt,
waar de naald doorheen gestoken wordt.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer een halfuur.

Na het onderzoek
Daarna heeft u tot de volgende ochtend bedrust; het eerste uur op uw rug, rustend op een
zandzakje. De eerste uren wordt uw bloeddruk regelmatig gecontroleerd. Dit gebeurt in
verband met het eventueel optreden van een bloeding.
De volgende morgen wordt uw bloed nagekeken ter controle. Als de uitslag daarvan goed is
mag u naar huis.
Gedurende één week na de biopsie mag u geen zware inspanning verrichten en ook niet
sporten.

Vragen
Bij vragen kunt u bellen met de polkliniek interne geneeskunde & maag-darm-leverziekten
(023) 224 0050
*Bij echografisch onderzoek worden door middel van een tastkop geluidsgolven het lichaam
ingezonden.
Die geluidsgolven worden door de organen in het lichaam teruggekaatst en door dezelfde
tastkop opgevangen en doorgestuurd naar een computer in het echografieapparaat, die zorgt
voor verwerking en weergave in beelden. Die beelden zijn tijdens het onderzoek direct op een
televisiescherm te zien.

Waar zijn we te vinden?
Spaarne Gasthuis
Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

Spaarne Gasthuis
Hoofddorp
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

Spaarne Gasthuis
Haarlem Noord
Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

(023) 224 0000
www.spaarnegasthuis.nl
info@spaarnegasthuis.nl
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Spaarne Gasthuis
Heemstede
Händellaan 2A
2102 CW Heemstede

