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GEÏNF
FORMEE
ERDE TO
OESTEM
MMING
percu
utane littholapax
xy (nierrsteenb
behande
eling)
Geachte patiënt,
ormatiebrochu
ure werd gesschreven doorr de Belgische Associatie van
v Urologie (BAU) en dankzij het
Deze info
Verbond der Belgische
e Beroepsvere
eniging van G
Geneesheer-S
Specialisten (V
VBS-GBS).
estemd voor patiënten en
e gezondhe idswerkers en
e heeft tot doel u te informeren over
o
uw
Ze is be
behandelling, frequentte bijwerkingen en de meeest voorkomende of ernsttige complicaaties die eruitt kunnen
ontstaan.
ochure is nie
et allesomvatttend en/of eexhaustief en is gebasee
erd op de huuidige stand van de
Deze bro
medische
e wetenschap en op de
e toepasselijkke medical guidelines
g
om
mtrent de ppercutane lith
holapaxy
(nierstee
enbehandeling
g). Tijdens de
e consultatie met de beh
handelende arts zal u, vooor zover dit nodig
n
is,
nde relevante informatie worden
w
meegeedeeld.
bijkomen
el van de bro
ochure vindt u algemene in
nformatie ove
er de percutan
ne litholapaxyy.
In dit dee
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.

Alg
gemene infformatie over
o
de pe rcutane littholapaxy (niersteen
nbehandeliing)
1. Indiicaties en voorwaarde
v
en voor dezze ingreep
xtracorporelee verbrijzelin
ng niet aangewezen is oof onsuccesv
vol bleek,
Grote nierstenen bijj wie een ex
best percutaan behandelld indien mog
gelijk.
worden b
De voorw
waarden: de
e patiënt moe
et onder voll edige narcosse in ventrale decubituss (op de buik
k) kunnen
geoperee
erd worden. Bij sommige
e personen (o
obesitas, ade
emhalingspro
oblemen) is ddat riskant.
orbereiding en operatie
etechniek
2. Voo
ebreide radio
ologische stu
udie van de urinewegen en hoofdzak
kelijk van
Er moet vooraf steeds een uitge
getaste nier gebeuren te
eneinde de structuur va
an het afvoe
ersysteem ggoed te kennen. Een
de aang
urineweg
ginfectie worrdt steeds op
p voorhand o
opgespoord en
e zo nodig vooraf
v
behanndeld.
De ingre
eep:
1.
M
Men begint vaak
v
met hett plaatsen vaan een kathe
eter in de ure
eter van de aaangetaste nier, soms
om tijde
ens de puncttie (zie hiero
onder) contraast en methy
yleenblauw te
t laten inloppen, meestal om een
optimale
e drainage van
v
de nier te verzekerren tijdens de
d ingreep. Het plaatseen van zo’n katheter
gebeurt in gynaeco
ologische houding via d
de plasbuis en op het einde wordtt er een blaassonde
g
draina
age.
geplaatsst, ook voor goede
2.
D
De patiënt wordt
w
op haarr/zijn buik geedraaid en ge
epositioneerd
d.
3.
O
Onder echog
grafische gele
eiding of ond
der fluorosco
opische beeld
dvorming (raadioscopie) wordt
w
het
nierafvoe
ersysteem aa
angeprikt me
et een fijne n
naald. Meestal wordt een
n posterieur ggelegen onde
erkelk als
toegangsspoort gekozzen, maar na
aargelang dee steenmassa
a kan een and
dere weg geekozen worde
en.
4.
W
Wanneer de
e naald corre
ect in het affvoersysteem
m zit, wordt er een fijnee, soepele voerdraad
v
(geleiderr) in het systteem geschoven doorheeen de holle scchacht van de
d naald.
5.
D
De naald wo
ordt dan verrwijderd en h
het punctietraject over de
d voerdraadd wordt verb
breed tot
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9 mm. D
Dit gebeurt met dilatato
oren (sondess voor het oprekken) uit
u Teflon off metaal of met een
ballondilatatiesonde.
D
Daarna word
dt er een metalen
m
nefro
oscoop (dit is een buigzame, bestuuurbare slang om de
6.
binnenka
ant van de nier
n
te kunn
nen bekijken)) in het afvo
oersysteem van de nier geschoven zodat de
steen on
nder rechtstrreeks zicht kan
k worden vverbrijzeld en
e verwijderd
d. Hiervoor kkan gebruik gemaakt
worden van verschilllende energe
etische meth
hodes: ultrassone energie, pneumatiscche druk of laser. De
gmenten worden
w
opge
ezogen of met een tangetje
t
verwijderd. Soommige fra
agmenten
steenfrag
verdwijn
nen in de ure
eter (urineleid
der), meestaal zijn dat kle
eine stukjes.
7.
T
Tijdens de steenbehand
s
deling wordtt het afvoersysteem van
n de nier coontinu gespoeld met
fysiologissch serum. Bij
B langdurige
e ingrepen iss er soms rissico op vochttlekkage buitten de nier. Om
O dit te
vermijde
en gebruiken
n we een bijkomende beschermbu
uis (Amplatzz) waarin dde nefroscoo
op wordt
geschove
en.
8.
W
Wanneer alle
e (bereikbare
e) steenfrag menten verw
wijderd zijn, mag de neffroscoop er terug
t
uit.
In bepaa
alde gevallen
n wordt er ee
en nefrostom
miekatheter geplaatst
g
om
m een zo goeed mogelijke drainage
van de n
nier te verzekkeren. Vooral bij nabloed
ding is dit een
n zeer nuttig hulpmiddel..
Na de ingreep:
1.
D
De ureter- en
e blaaskath
heter worden
n dezelfde dag
d
of de da
ag na de inggreep verwijjderd. De
nefrostomiekatheter blijft meestal een 2-tal dagen. Dezze laat ook toe
t om een controle rad
diologisch
ek met contrrast uit te vo
oeren. Dit on
nderzoek wordt uitgevoerd om te zieen of er geen
n lekkage
onderzoe
is en om
m eventuele steenresten
s
goed
g
in beeld
d te brengen.
2.
A
Afhankelijk van
v de overb
blijvende kath
heters kan de
d patiënt me
eestal de dagg van de ing
greep zelf
of de da
ag erna naa
ar huis. Wan
nneer er een
n nefrostomiesonde werd
d achtergelaaten, is dit soms
s
iets
langer.
mplicaties?
?
1) Watt zijn de risico’s en com
er vindt u ee
en niet-exhaustieve lijst van algemen
ne en speciffieke compliccaties, samen met de
Hieronde
frequenttie waarmee deze optreden:
15%
(a): ffrequent: >1
(b): o
occasioneel: 5-15%
(c): zzeldzaam: 1--5%
(d): zzeer zeldzaam: <1%
Tijdens e
en/of na de ingreep:
i
1.
B
Bloeding: tijd
dens de dila
atatie, tijdenss de nefrosccopie of tijde
ens de steennverbrijzeling
g kan er
een blo
oeding optre
eden. Dit iss meestal h
het gevolg van het mechanisch
m
oprekken van
v
het
nierparenchym om de
d “werktunnel” te creë ren en stop
pt meestal spontaan.
s
Sleechts zelden
n zijn er
maatregelen nodig, zoalss embolisatiee (dichtspuite
en van de bloedvaten) oof een open operatie
andere m
om de bloeding te sttelpen.
IInfectie: bij geïnfecteerrde stenen kan tijdens of na de ingreep eenn infectieuze
e shock
2.
optreden
n, een zeer gevaarlijke complicatie.
c
ginfectie
Dit is te verrmijden doorr steeds voooraf urineweg
op te sporen en te behand
delen en d oor de ing
greep te beperken tott een drainerende
g
tijdens de punctiee. Na enkele
e dagen
nefrostomiekatheter wanneer err etterige urrine wordt gezien
e kan de geplande ingree
ep dan veilig uitgevoerd worden.
w
drainage
3.
N
Nierperforatie: een perfo
oratie van heet nierbekken is mogelijk
k, vooral tijddens de dilattatie, dit
or plaatsing van een drrainerende nnefrostomiek
wordt m
meestal gema
akkelijk opge
evangen doo
katheter,
soms mo
oet de ingree
ep hierdoor vroegtijdig
v
affgebroken wo
orden.
4.
LLongvliesperrforatie: in zeldzame g evallen is er
e een benadering via een boven
nkelk of
middenkkelk nodig en
n moet de punctie
p
en di latatie tusse
en de ribben (10-11 of 111-12) gebeu
uren, dit
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gaat ste
eeds gepaard
d met een risico op lo
ongvliesletsel waardoor lucht
l
of watter of bloed
d in het
longvliess kan ophop
pen. Wannee
er men er o
op bedacht is wordt da
at gemakkeliijk herkend op een
longfoto en meestal lost het gem
makkelijk op m
met behulp van
v een longdrain gedureende enkele dagen.
D
Darmperfora
atie: het ge
ebeurt extreeem zeldzaa
am ( minder dan 1/1100) dat de darm
5.
geperforreerd wordt bij de manip
pulaties (pun
nctie, dilatatie
e), maar hett kan wanneeer de dikke darm te
ver naarr achter ligt naast de niier. Wannee r dat gebeurt zal er een
n peritonitis optreden, tenzij de
perforatiie tijdens de
e ingreep op
pgemerkt wo
ordt. In dat geval volsta
aat het een nefrostomiekatheter
achter te
e laten en die progressie
ef elke dag 1 cm terug te
t trekken, de
d perforatiee sluit dan spontaan
zonder g
gevolgen.
Meestal wordt een dubbel-J-katheter goed veerdragen en veroorzaakt deze weinig klachten.
orden volgen
nde ongemak
kken ervaren
n (a-b):
Soms wo
Tijdens h
het plassen kunt
k
u druk gewaarworde
g
nk. Deze druk
k verdwijnt w
weer na het plassen.
en in de flan
Er is hierrvoor zelden een pijnstille
er nodig (van
n het type NSAID).
Bloed in de urine (hematurie) ko
omt frequentt voor, zeker na inspann
ningen of na fysieke activiteiten.
Dit is niet gevaarlijkk als er zich geen stolseels vormen. Om het vorrmen van kloonters of sto
olsels te
men, moet u veel
v
drinken om de urinee helderder te
e maken.
voorkom
Klachten
n van irritatie
e van de bla
aas komen o
ook soms vo
oor: veelvuld
dig moeten plassen, gev
voel van
onvolledige blaaslediiging, dringend moeten p
plassen, onge
ewild urineve
erlies.
es van een dubbel-J-kath
d
heter (c-d):
Zeldzame complicatie
eter zal mee
estal geherppositioneerd moeten
Dislocatie of verplaatsing van de katheterr. De kathe
worden.
e of verstopp
ping van de katheter.
k
De katheter zal meestal verrvangen moeeten worden.
Blokkade
Pyeloneffritis of nierontsteking. Dit gaat gepaaard met pijn in de flank en
e hoge koorrts. Een beha
andeling
met antibiotica is no
oodzakelijk en
n soms is hieer ook een ziekenhuisop
z
name nodig.. Soms wordt er een
ng te helpen voorkomen.
urinair antisepticum voorgeschreven om dezee verwikkelin
een
Algeme
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
aanvullende informatie krijgt.
k
Het fo
ormulier mo
oet worden ingevuld en moet onde
ertekend
nodig, a
worden teruggestuurd naar een persoon va n het medissche team vó
óór de operaatie om uw medisch
gen.
dossier tte vervolledig
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 ond
dergaan.

