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GEÏNF
FORMEE
ERDE TO
OESTEM
MMING
ne
efrectom
mie
Geachte patiënt,
Deze info
ormatiebrochu
ure werd gesschreven doorr de Belgische Associatie van
v Urologie (BAU) en dankzij het
Verbond der Belgische
e Beroepsvere
eniging van G
Geneesheer-S
Specialisten (V
VBS-GBS).
Ze is be
estemd voor patiënten en
e gezondhe idswerkers en
e heeft tot doel u te informeren over
o
uw
behandelling, frequentte bijwerkingen en de meeest voorkomende of ernsttige complicaaties die eruitt kunnen
ontstaan. Deze brochure is niet allesomvattend
d en/of exhau
ustief en is ge
ebaseerd op de huidige sttand van
de medissche wetenscchap en op de toepasselijkke medical guidelines omttrent een neffrectomie. Tijjdens de
consultattie met de behandelende
b
e arts zal u, voor zover dit
d nodig is, bijkomende relevante in
nformatie
worden m
meegedeeld.
In dit dee
el van de bro
ochure vindt u algemene in
nformatie ove
er de nefrecto
omie.
Een twe
eede, aparte
e deel omva
at het conccrete informatie-en toestemmingsform
mulier dat u moet
ondertekkenen alvoren
ns de behande
eling kan worrden uitgevoe
erd.

Algeme
ene inform
matie over een nefre
ectomie
1) Ana
atomische basis
b
en algemeen uitg
gangspunt van de ingrreep
Normaal beschikt de mens over twee
t
nieren. De nieren ziijn gelegen in een compaartiment achtter de
e en voor de
e rugspieren. De nieren ziijn levensbelangrijke orga
anen: ze reggelen de voch
htbalans
buikholte
van het menselijk lichaam, de hu
uishouding vaan zouten en
n het zuur-ba
ase evenwichht, ze zorgen voor de
ding van afva
alstoffen en ze
z producereen bepaalde hormonen.
uitscheid
Een nefrrectomie (= verwijderen
v
van
v een nierr) wordt mee
estal uitgevoe
erd als behanndeling voorr
nierkankker, dit is een
n kwaadaardig gezwel in de nier. In het
h geval van
n kanker zal men meestal een
radicale nefrectomie uitvoeren. De
D chirurg veerwijdert dan
n de volledige
e nier en hett weefsel erro
ond.
ordt ook een eenvoudige nefrectomiee uitgevoerd voor goedaa
ardige aandooeningen. Dan wordt
Soms wo
enkel de
e nier verwijd
derd. Dit gebeurt bijvoorb
beeld bij chro
onische nierinfecties, schhrompelnieren (door
nierobstrructie of nierrstenen), aan
ngeboren dyssplasie, erfellijke polycysttose of na eeen ernstig
niertraum
ma.
e alternatie
even
2) Therapeutische
e) nefrectom
mie
Partiële ((gedeeltelijke
Soms is het mogelijkk om enkel het gezwel w
weg te nemen. Afhankelijk van de ggrootte en de
d ligging
nen de resulttaten voor w
wat betreft de
d genezing van
v kanker eeven goed zijn, maar
van het gezwel kunn
greep is meestal ingewikkelder. Hett voordeel van
v
een ged
deeltelijke neefrectomie is dat de
deze ing
invloed o
op de nierfun
nctie minder groot is, om
mdat zo veel mogelijk gezond nierweeefsel wordt bewaard.
b
Uw chiru
urg zal met u beslissen wat
w de beste o
eling van nierrkanker.
optie is voorr de behande
equentie abla
atie of cryoab
blatie
Radiofre
Het gaa
at hier om alternatieven
a
n voor geseelecteerde pa
atiënten me
et een kleinee nierkanker. Onder
radiografische, echografische of laparoscopissche begeleiding (laparo
oscopie = kijijkoperatie) wordt
w
de
nierkankker aangeprikkt en geven de naalden h
hoogenergettische radiogolven af (raddiofrequentie
e ablatie)
of wordtt de nierkanker bevroren
n (cryoablatiee). Het doel is om de nierkanker plaaatselijk te doden
d
en
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hierbij h
het omliggen
nde gezonde nierweefsel te sparen. De resultate
en zijn bemooedigend, maar deze
procedurres zijn nog niet standaa
ard aanvaard en gevalide
eerd. Uw chirrurg zal sameen met u besslissen of
u hiervoo
or in aanmerrking komt.
opvolging
Actieve o
Soms ka
an er worden
n beslist om voorlopig geeen operatie
e of behande
eling te startten, maar he
et gezwel
regelmattig te volgen door beeldvormend o
onderzoek. Indien
I
het letsel groterr wordt of duidelijke
d
tekenen van agressivviteit vertoont, kan nog steeds word
den beslist om
o een ingreeep uit te vo
oeren. Bij
h gezwel niet,
n
maar ditt kan aangew
wezen zijn bij
b oudere peersonen die een
e hoog
deze opttie geneest het
risico lop
pen bij het onder narcose
e gaan of bijj een klein ge
ezwel in de nier
n wanneerr het onduidelijk is of
dit gezw
wel kwaadaarrdig is of niett (30% van d
de gezwellen
n kleiner dan 4 cm zijn gooedaardig en
n moeten
niet beha
andeld worden).
3) Voo
orbereiding op een ope
eratie
orden er een
n aantal ondeerzoeken uittgevoerd: ee
en bloed- en urineonderzzoek, een
Voor de operatie wo
b
en een
e elektrocaardiogram. De
D anesthesist zal deze bbeoordelen en
e u kunt
radiograffie van de borstkas
de speciffieke risico's van de anessthesie met h
hem besprek
ken. De anessthesist zal m
met u de mog
gelijkheid
van een tijdelijke po
ostoperatieve
e pijnpomp b
bespreken. Volledig
V
stop
ppen met rokken voor de
e operatie
ert de kans op
o complicaties heel ster k.
verminde
echnieken
4) Chirrurgische te
ectomie word
dt uitgevoerrd onder algeemene verdoving en bestaat uit hett verwijderen van de
De nefre
volledige
e nier, na he
et afbinden van
v de niersllagader, de nierader
n
en de urineleideer. In geval van nierkanker w
wordt het vetweefsel ron
nd de nier meee weggenomen (radicale nefrectom
mie). Soms worden
w
de
lymfeklie
eren rond de
e grote bloed
dvaten (aortta of holle ad
der) in de omgeving vann de nier oo
ok verwijderd. Ditt hangt af va
an de uitgebrreidheid van de tumor en
n van het feit of er al dann niet verdacchte lymfeklieren
n te zien zijn tijdens de ingreep of biij de beeldvo
ormende ond
derzoeken vooor de ingree
ep. Soms
wordt oo
ok de bijnierr verwijderd: dit is een kkleine hormoonproducere
ende klier, diie zich juist boven de
nier bevindt. Aangezzien de menss over twee bijnieren be
eschikt, veroo
orzaakt dit ggeen gezondheidsproof klachten.
blemen o
Afhankellijk van de ligging en de uitgebreidh eid van de nierkanker,
n
vroegere
v
ingrrepen in de buikholte
en de ge
ewoontes van de chirurg zal de chiru
urg beslissen om de ingre
eep uit te vooeren via ope
en chirurgie of lap
paroscopie (kijkoperatie)). Open chiru
urgie kan geb
beuren via la
aparotomie (iinsnijding in de buik),
via lumb
botomie (insn
nijding in de flank tussen
n de 11-12e rib of onderr de 12e rib)) of zelden via
v thoracolaparo
otomie (insnijjding vanaf de
d borstkas b
boven de 10e
e rib tot in de
e buikholte)..
2-gas in de buikholte wordt geblazen.. Via kleine werkpoorw
Laparosccopie is een kijkoperatie waarbij CO2
ten, die doorheen de
e buikwand worden gepllaatst, wordtt de ingreep dan uitgevooerd volgens dezelfde
ep. Volgens de voorkeur van de chiirurg kan ditt eventueel gebeuren
g
principess als bij een open ingree
door asssistentie van
n de da Vincci® robot. In
n geval van problemen (bv. verklevvingen door vroegere
ingrepen
n, belangrijk bloedverlies) kunnen lap
paroscopie en robotchirurgie worden omgezet in klassieke
open chiirurgie. Na de
d operatie blijft
b
een blaaassonde ter plaatse gedu
urende een pperiode die wordt
w
bepaald do
oor de chirurrg. In de ope
eratiezone w
wordt ook me
eestal tijdelijk
k een drain ggeplaatst om
m het resterende bloed en/of wondvocht te
t laten afvlo
oeien.
op
5) Het postoperattieve verloo
Tijdens d
de ziekenhuisopname
In geval van pijn zulllen op regelm
matige tijdstiippen pijnstilllers worden toegediend.
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Na een llaparoscopie en robotchirurgie kunt u ongemakk
ken ervaren in
i de bovenbbuik en de schouders
s
door irrittatie van he
et middenrif. Er zal bloed
d worden affgenomen om
m eventuele bloedarmoe
ede op te
sporen e
en indien nod
dig zal een bloedtransfus
b
sie worden gegeven
g
om het bloedveerlies tijdens en na de
operatie te compensseren. Dageliijkse onderh uidse inspuittingen met bloedverdunn
b
ners vermind
deren het
p aderontstekingen en lo
ongembolie. De chirurg zal bepalen wanneer dee drain mag
g worden
risico op
verwijde
erd.
De blaasssonde word
dt meestal go
oed verdrageen, maar ka
an in sommig
ge gevallen w
wel aanleidin
ng geven
tot blaasskrampen. Dit kan met geneesmidde len worden behandeld.
b
Normaal
N
blijft
ft de blaassonde 1 tot
2 dagen zitten, afhankelijk van het
h postoperaatieve verloo
op, de aanwe
ezigheid vann een pijnpom
mp en de
ur van de zieekenhuisopna
ame hangt vooral af van de toegangssweg van
beslissing van de chiirurg. De duu
o robotchiru
urgie.
de nefrectomie en is dus meestal korter na laaparoscopie of
Terug th
huis
Mocht he
et nodig zijn
n, dan kan de
d wondverzo
orging gebeu
uren via thuisverpleging Het is belan
ngrijk dat
de wond
de(s) droog blijven gedurende 2 wekken: baden wordt
w
dan ook
o ten stelliggste afgerad
den. Voor
pijn ter hoogte van de operatiew
wonde kunt u een pijnsstiller nemen (bv. paraceetamol 1g). Indien er
geen verteerbare he
echtingen wo
orden gebruiikt, dienen deze
d
ongeveer twee wekken na de in
ngreep te
D kan doorr uw huisartss of de thuisverpleging. De
D duur vann herstel en de
d datum
worden vverwijderd. Dit
van hervvatting is afh
hankelijk van
n de leeftijd van de patië
ënt en de ge
ebruikte chirrurgische benadering.
Het kan soms één to
ot drie maand
den duren to
ot de patiënt volledig herssteld is.
nitoring van
n kanker
6) Mon
oom. Dit ondderzoek zal een
e
De verwijderde nierkkanker wordtt onderzocht door de patholoog-anato
e kenmerken weergeven, maar kan no
og niet definitief uitwijzeen of de patië
ënt
aantal prrognostische
genezen is. Slechts vijf
v jaar na de
e ingreep ka n hierover uitspraak worden gedaan.. De opvolgin
ng van
anker hangt af van de prrognostische kenmerken en gebeurt meestal
m
doorr een bloedonderzoek
de nierka
en een C
CT-scan van de buikholte
e en de borsttkas op regelmatige tijdsttippen. Indieen hierop afw
wijkende
resultate
en worden ge
ezien die op herval kunneen wijzen, ka
an worden aa
angeraden eeen aanvullen
nde
behande
eling te starte
en (chirurgie
e, radiotherap
pie, medicatiie).

CO
OMPLICATIIES
cedure
1) Tijdens de proc
eratie houdt risico's
r
op co
omplicaties in
n die soms onomkeerbaar zijn en in hhet slechtste geval
Elke ope
zelfs de dood tot gevvolg kunnen hebben. Zelffs al is het risico op ernsttige complicaaties zeer laa
ag, toch
eestal ook on
nvoorspelbaa
ar. Tijdens de
e operatie mooet de chirurrg soms
is dit hellaas niet nul en is het me
niek en de be
ehandeling aanpassen, affhankelijk van de bevindingen of gebbeurtenissen die zich
de techn
tijdens d
de operatie voordoen.
v
He
et is dus steeeds mogelijk dat een laparoscopische of
robotgea
assisteerde in
ngreep wordt beëindigd een dat er verrder wordt gegaan met eeen open ingreep.
Rond de nier liggen er
e organen, zoals
z
spieren
n, de darmen
n, de bijnier, de lever, dee milt, de alvleesklier
as), de aorta en de holle ader. Soms zijn deze org
ganen aangetast door het
et kankergezw
wel.
(pancrea
Zelden kkunnen er oo
ok letsels van
n deze organeen optreden. In geval van letsels ordden deze uite
eraard
onmidde
ellijk hersteld
d of behandeld, als ze wo
orden herkend tijdens de operatie.
Elke com
mplicatie tijde
ens de opera
atie kan aanleeiding geven
n tot een verttraagde hervvatting van de
activiteitt van de spijssvertering. Bij een letsel aaan de dikke
e darm is hett zeer zeldenn noodzakelijk om een
colostom
ma aan te leg
ggen voor enkele maandeen om volled
dige genezing
g mogelijk tee maken. Tijd
dens de
operatie kan occasioneel het long
gvlies worden
n geopend. In
I dat geval wordt ook d it chirurgisch
h
w gesloten en
n/of zal de ch
hirurg beslisssen om gedurende enkele
e dagen een drain in de
opnieuw
borstholtte te plaatsen.
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Letsels a
aan de bloedvaten kunne
en optreden een aanleiding
g geven tot belangrijk
b
blooedverlies, dat
occasion
neel bloedtransfusies noodzakelijk maaakt. Zelfs al wordt al hett getransfunddeerde bloed
d
vandaag
g getest, toch
h is overdracht op een aaantal besmetttelijke ziekte
en (HIV, hepaatitis,…) niett 100%
uit te slu
uiten. Dit risicco op besme
etting via bloeed kan word
den geëlimine
eerd door vooor de operattie eigen
bloed af te nemen, dat
d dan indien nodig tijdeens de operatie weer worrdt getransfuundeerd
nsfusie).
(autotran
Hevige b
bloedingen die een nieuw
we operatie n
noodzakelijk maken, zijn zeldzaam.
z
Indien de milt tijdenss de ingreep wordt gekw
wetst en de bloeding uit de milt niet tee stelpen is, zal de
den weggeno
omen (zeer zeldzaam).
z
N
Na deze ingre
eep zult u da
an een speciffiek vaccin
milt word
toegedie
end krijgen.
de operatie
e
2) Na d
eneuze tromb
bose en long
gembolie
Diepe ve
De vorm
ming van een stolsel in de
e aderen van het been of het bekken (diepe veneuuze trombose of
flebitis) kkan aanleidin
ng geven tot longemboliee door migratie van dit sttolsel naar dee longen. De
eze
complica
atie kan fataa
al zijn. Dit wo
ordt verhindeerd door hett injecteren van
v subcutanne anticoagullantia en
het drag
gen van steun
nkousen tijde
ens de maan
nd volgend op de operatie
e. Dankzij deeze maatrege
elen is
de kans op diepe ven
neuze trombose en longeembolie zeldzzaam tot zee
er zeldzaam. Geïnjecteerd
de
gulantia verho
ogen echter wel het risico
o op nabloed
ding.
anticoag
g na de opera
atie (zeldzaam)
Bloeding
Bij een b
belangrijke nabloeding ka
an een nieuw
we ingreep no
oodzakelijk zijn
z (zeldzaam
m).
Paralytissche ileus
Hierbij kkomen de darrmen niet of slechts zeerr traag terug op gang na de operatie (darmparaly
yse). Als
dit niet w
wordt behand
deld, kan ditt aanleiding g
geven tot een opgezette buik en brakken. Bij een
vertraagd herstel of het niet op gang
g
komen van de darm
mactiviteit wo
ordt de maaggsonde behouden (of
opnieuw
w plaatst) ged
durende enke
ele dagen. B ij een laparo
oscopische ingreep is dit zzeldzaam, bij een
open ing
greep komt dit
d occasionee
el (lumbotom
mie) tot frequ
uent (laparottomie) voor.
Obstructtieve ileus
Bij elke o
operatie worrdt er een littteken gevorm
md en zullen weefselvlakk
ken aan elkaaar verkleefd raken.
Indien de operatie la
angs de buikh
holte gebeurrt (laparotom
mie, laparosco
opie of robottchirurgie), bestaat
b
er
n. Deze kunn
nen zelden ch
hronische pijjn veroorzake
en. Ze
ook een kans op verkklevingen van de darmen
angrijk worde
en dat de daarmpassage wordt
w
verstoord (obstruct
ctieve ileus). In dit
kunnen ssoms zo bela
geval is e
een ingreep noodzakelijk
k (zeer zeldzaaam). Norma
ale darmverk
klevingen en littekenvorm
ming van
de weefsselvlakken ku
unnen latere chirurgie in deze regio bemoeilijken.
b
.
Vermoeid
dheid
Vermoeid
dheid na de ingreep kan een teken z ijn van bloed
darmoede. In
ndien u daar duidelijk lasst van
hebt, laa
at u best een
n bloedanalysse uitvoeren bij uw huisa
arts of chirurg
g. Afhankelijkk van de ressultaten
zal u een
n behandelin
ng worden vo
oorgeschreveen (bv. ijzerssupplementen
n).
Verminderde nierfunctie
Een gezo
onde, goed functionerend
f
de nier aan d
de andere ka
ant zal de fun
nctie van de verwijderde nier
grotende
eels overnem
men. Doorgaa
ans vormt ditt dus geen probleem,
p
ma
aar de nierfuunctie dient wel
w
opgevolg
gd te worden
n met een blo
oedafname o
op geregelde
e tijdstippen. Afhankelijk van uw toesstand
kunt u aanbevelingen
n krijgen qua
a dieet, gewiicht en lichaa
amsbeweging
g, om uw ennige nier minder te
ddruk, diabettes en roken verhogen he
et risico op een
e vermindeerde nierfuncctie.
belasten. Hoge bloed
al voor de op
peratie last va
an een verm inderde nierffunctie en/off wordt er naa de nefrecto
omie een
Hebt u a
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duidelijkk verminderde
e nierfunctie
e vastgesteld,, dan zal me
en u doorverw
wijzen naar eeen nefroloog
g
e kan indien nodig dieetm
maatregelen en
e medicatie
e opstarten. IIs de nierfun
nctie
(nierspeccialist). Deze
ernstig vverminderd, dan
d is nierdia
alyse nodig.
Letsels vvan zenuwtakkjes
Letsels vvan zenuwtakkjes in de bu
uikwand of flaank kunnen voorkomen in de zones rrond de
insnijding
g(en) in de buikwand
b
of flank en worrden veroorzzaakt door lokale compresssie of door
elektroca
auterisatie. Deze
D
letsels zullen
z
hoogsttwaarschijnlijk herstellen. Bij een lum
mbotomie (inssnijding
in de flan
nk) worden soms
s
grotere
e zenuwtakkeen geraakt of
o wordt zelfss een stuk vaan de 12e rib
b
verwijde
erd. Dit kan aanleiding
a
ge
even tot chro
onische pijn in de flank.
Wondinffectie
Een infecctie van de huidinsnijding
h
gen kan occaasioneel voorrkomen en vereist
v
antibiootica en/of drainage
door de insnijding op
pnieuw een beetje
b
open tte maken.
ginfectie
Urineweg
Een urineweginfectie
e is frequent en wordt beehandeld mett antibiotica. Het risico opp urinewegin
nfectie
oe met de du
uur dat de blaassonde wo
ordt behoude
en.
neemt to
Eventrattie
Een breu
uk ter hoogte
e van het litteken in de b
buikwand is zeldzaam,
z
ma
aar kan aanleeiding geven
n tot
eventrattie (uitpuilen van de buikiinhoud doorh
heen de buik
kwand) en dit vereist som
ms een chirurrgische
e. Dit risico iss groter na een open opeeratie.
correctie
age van lymfe
evocht)
Chyluslekkage (lekka
Zeer zeld
den kan er na een kwetsuur van een groot lymfev
vat tijdelijk chylus
c
lekkenn naar de buiikholte,
waarvoo
or tijdelijk een
n speciaal dieet moet wo
orden gevolgd.
Hydrocele
Zelden kkan een hydrrocele (waterrophoping ro
ond de teelba
al) ontstaan door
d
het verw
wijderen van
n de
lymfeklie
eren naast de
e nier. Dit ka
an met een kkleine ingreep
p in de balza
ak worden veerholpen.
Andere
Individue
ele gezondhe
eidsprobleme
en kunnen heet risico verh
hogen op (mogelijk fatalee) complicaties, zoals
hartinfarrct, hartfalen
n, beroerte, lo
ongembolie, ...
3) Alge
emeen
ënt hebt u re
echt op volle
edige inform
matie over uw
w medisch probleem en over de aan
nbevolen
Als patië
chirurgissche ingrepen
n.
mulier wordt u meegegev
ven tijdens d
de raadplegin
ng bij uw be
ehandelende arts waar u,
u indien
Dit form
anvullende in
nformatie kriijgt.
nodig, aa
Deze infformatie is niet bedoeld om
o u te vero
ontrusten, maar
m
om u vo
oldoende te informeren, zodat u
kunt besslissen of u deze
d
ingreep al dan niet w
wenst te late
en uitvoeren//ondergaan.
oog staat ste
eeds tot uw beschikking
b
vvoor alle verd
dere informa
atie.
Uw urolo

