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GEÏNF
FORMEE
ERDE TO
OESTEM
MMING
partiëlle nefre
ectomie
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 bro
ochure is nie
et allesomvatttend en/of eexhaustief en is gebasee
erd op de huuidige stand van de
medische
e wetenschap
p en op de toepasselijke m
medical guidelines omtrentt een partiëlee nefrectomie. Tijdens
de consu
ultatie met de
e behandelen
nde arts zal u
u, voor zoverr dit nodig is,, bijkomendee relevante in
nformatie
worden m
meegedeeld.
In dit dee
el van de bro
ochure vindt u algemene in
nformatie ove
er de partiële nefrectomie.
mulier dat u moet
Een twe
eede, aparte
e deel omva
at het conccrete informatie-en toestemmingsform
ondertekkenen alvoren
ns de behande
eling kan worrden uitgevoe
erd.

A
Algemene
informatiee over een
n partiële nefrectomi
n
ie
1) Ana
atomische basis
b
en algemeen uitg
gangspunt van de ingrreep
De mens beschikt normaal
n
ove
er twee nierren. Deze ziijn gelegen in een com
mpartiment achter
a
de
e en voor de
e rugspieren. De nieren zzijn levensbe
elangrijke org
ganen: ze reggelen de huiishouding
buikholte
van zoutten en het zuur-base ev
venwicht, zee regelen de
e vochtbalan
ns van het m
menselijk lich
haam, ze
zorgen vvoor de excre
etie van afvalstoffen en p
produceren bepaalde
b
hormonen.
Een parttiële nefrecto
omie is een behandeling
b
van nierkank
ker, dit is ee
en kwaadaarddig gezwel in
n de nier.
Om de n
nierfunctie zo
oveel mogelijjk te sparen,, wordt enke
el het gezwel in de nier w
weggenomen
n en blijft
de rest van de nie
er ter plaattse. Partiëlee nefrectomie is een standaardbehhandeling va
an kleine
gelokalisseerde soorte
en nierkanke
er (een gezw
wel van de nier dat zich
h beperkt toot de nier ze
elf). Deze
ingreep is ook moge
elijk en aangewezen bijj de aanwezzigheid van nierkanker
n
inn beide nierren of bij
n die slechts één nier heb
bben.
personen
e alternatie
even
2) Therapeutische
e
Radicale nefrectomie
De nier kan ook vo
olledig worde
en weggeno
omen. De re
esultaten voo
or wat betreeft de gene
ezing van
ed, maar bij deze ingree p verliest u ook
o gezond nierweefsel, wat een inv
vloed kan
kanker zzijn even goe
hebben op de globa
ale nierfuncttie. Uw chiru
urg zal met u beslissen wat de besste optie is voor het
elen van nierkanker.
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
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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
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 beslist voorlopig geen o
operatie of be
ehandeling te
e starten, maaar het gezw
wel
vormend ond
derzoek. Indien het letsel groter worddt of duidelijk
ke
regelmattig te volgen door beeldv
tekenen van agressivviteit vertoon
nt, kan nog ssteeds worde
en beslist om
m een ingreepp uit te voere
en. Bij
h gezwel niet, maar dit kan aangew
wezen zijn bij oudere perssonen die een hoog
deze opttie geneest het
risico lop
pen bij het on
nder narcose
e gaan of bij een klein ge
ezwel in de nier
n wanneerr het onduide
elijk is of
dit gezw
wel kwaadaardig is of niett (30% van d
de gezwellen kleiner dan 4 cm zijn gooedaardig en moeten
niet word
den behande
eld).
orbereiding op een ope
eratie
3) Voo
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 specifieke risico'ss van de ane
esthesie met hem bespre
eken. Bij een
n open ingreeep zal de an
nesthesist
de mogelijkhe
eid van een pijnpomp b
bespreken. Bij
B een laparo
oscopische oof robotgeasssisteerde
met u d
al niet nodig.
ingreep is dit meesta
4) Chirrurgische te
echnieken
eep wordt uittgevoerd ond
der algemenee verdoving en
e bestaat uit het verwijdderen van he
et gezwel
De ingre
samen m
met een klein
ne rand van het gezondee nierweefsel. Deze rand gezond nierrweefsel rond
d het gezwel is n
nodig om he
et risico op het
h achterlatten van een stuk van de
e nierkanker tot een min
nimum te
beperken
n. Tijdens de ingreep za
al de chirurg
g de bloedva
aten naar de
e nier (nl. arrteria renalis en vene
renalis) vvrijmaken. Om
O het bloed
dverlies tijdeens het wegh
halen van de
e nierkanker uit de nier te
t beperken, kan
n de chirurg beslissen om
m deze bloed
dvaten af te klemmen. De
e nier zal daan gedurende
e een bepaalde tiijd geen zuurstofrijk bloe
ed aangevoerrd krijgen. Wanneer
W
de chirurg
c
voorzziet dat de bloedvoorziening vvan de nier voor een lan
ngere tijd m oet worden afgeklemd, dan kan de nier worden
n gekoeld
door ijs rrondom de nier
n te leggen
n.
d nierkankeer, eventueell eerdere ing
grepen in dee buikholte en
e de geAfhankellijk van de ligging van de
woontess van de chirurg, zal de chirurg
c
beslisssen om de ingreep
i
uit te
e voeren viaa een laparottomie (incisie voo
oraan in de buik) of via een lumboto
omie (incisie
e in de lende
enstreek tusssen de 11-1
12e rib of
onder de
e 12e rib). De
D ingreep ka
an ook laparroscopisch off robotgeasssisteerd gebeeuren. Dit is een kijkoperatie waarbij er lucht in de buikholte
b
wo
ordt geblazen. Via kleine
e werkpoorteen, die door de buikorden geplaa
atst, wordt de
d ingreep daan uitgevoerrd volgens de
ezelfde princcipes als bij een
e open
wand wo
ingreep. In geval van problemen
n (bv. verklevvingen door vroegere ing
grepen of bijj belangrijk bloedveroscopie en ro
obotchirurgiee worden ove
ergegaan tot conventioneele open chirrurgie.
lies) kan er bij laparo
peratie blijft een blaasso
onde ter plaaatse voor een periode die
e wordt bepa
paald door de
e chirurg.
Na de op
Er wordtt meestal een drain achte
ergelaten in het operatie
egebied om het
h resterendde bloed en//of wondvocht af te voeren.
op
5) Het postoperattieve verloo
Tijdens d
de ziekenhuisopname
Heeft u p
pijn, dan krijjgt u op rege
elmatige tijdsstippen pijnsttillers toeged
diend.
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Na een laparoscopie
e en robotch
hirurgie kuntt u ongemak
kken ervaren
n in de bovvenbuik en een
e
stijve
m
nekreflexx door irritatie van het middenrif.
Er wordtt bloed afge
enomen om eventuele b
bloedarmoede
e op te sporen en indieen nodig krijjgt u een
bloedtransfusie om het
h bloedverlies opgetred
den tijdens en na de operratie te comppenseren.
dagelijkse su
ubcutane inspuitingen vaan bloedverdunners om het
h risico op flebitis en lo
ongemboU krijgt d
lie te verrminderen.
De chirurg zal bepale
en wanneer de
d drain mag
g worden verwijderd.
dt meestal go
oed verdrageen, maar ka
an in sommig
ge gevallen w
wel aanleidin
ng geven
De blaasssonde word
tot blaassoveractivite
eit en blaask
krampen. Ditt kan met geneesmidde
g
elen worden behandeld. Normaal
blijft de blaassonde 1 tot 2 dage
en zitten, afh
hankelijk van
n het postop
peratieve verrloop en de beslissing
b
van de cchirurg.
De totale
e duur van de
d ziekenhuissopname worrdt bepaald door
d
uw chirurg.
Terug th
huis
Mocht he
et nodig zijn
n, dan kan de wondverzo
orging gebeu
uren via thuisverpleging. Het is belan
ngrijk dat
de wond
de(n) droog blijven
b
gedurrende 2 wekeen: baden wordt
w
dan ook
k ten stelligstte afgeraden
n. Heeft u
pijn ter h
hoogte van de
d operatiew
wonde (vooraal bij een inccisie in de lendenstreek) dan mag u een pijnstiller ne
emen (bv. pa
aracetamol 1gr).
1
Dit zal door uw artts worden vo
oorgeschreveen bij uw ontslag. Indien er niet-resorbeerbare hechtingen werd
den gebruikt,, moeten de
eze ongevee r 2 weken na
n de ingreep ve
erwijderd wo
orden. Dit ka
an door de th
huisverpleegkundige of door
d
uw huissarts gedaan
n worden.
De duurr van herstell en de datu
um van hervvatting van uw
u gewoonliijke activiteitten, hangt af
a van de
leeftijd vvan de patiën
nt en van de
e gebruikte cchirurgische benadering.
b
Het kan som
ms één tot drrie maanden dure
en vooraleer de patiënt volledig
v
geneezen 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 gebeurt door op re
egelmatige tiijdstippen ee
en CT-scan va
an de buikhoolte, een RX van de
de nierka
borstkass en een bloe
edonderzoek uit te voeren
n. Indien late
er afwijkende
e resultaten worden vasttgesteld
die kunn
nen wijzen op
p herval, zal worden besllist om een aanvullende
a
behandeling
b
te starten (cchirurgie,
radiotherapie, system
mische therapie).

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
m
ook o
onvoorspelba
aar.
is dit hellaas niet nihil en is het meestal
Tijdens d
de operatie moet
m
de chiru
urg soms dee techniek en de behande
eling aanpasssen naargela
ang de
bevindingen of gebeurtenissen die zich tijden
ns de operatie voordoen. Het is dus stteeds mogelijk dat
aroscopische of een robottgeassisteerd
de ingreep wordt
w
beëindigd en dat err wordt verde
ergegaan
een lapa
met een open ingree
ep. Ook is he
et mogelijk daat de chirurg
g tijdens de operatie
o
besl ist om een radicale
men van de nier) uit te voeren
v
als de
e chirurg merrkt dat de nie
erkanker
nefrectomie (het vollledig wegnem
e
was vasstgesteld op preoperatiev
ve beeldvorm
ming of als dee chirurg twijjfelt over
uitgebreider is dan eerst
digheid van de
d resectie van de nierkaanker.
de volled
Tijdens d
de operatie kunnen
k
er orrganen rondo
om de nier worden
w
geraa
akt. De darmeen, de urineleider, de
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bijnier, d
de lever, de milt,
m de alvle
eesklier, de aaorta en de onderste
o
holle
e ader zijn bbetrokken in het
operatieg
gebied. Dit iss echter heel zeldzaam. D
De beschadig
gingen worde
en, als ze woorden opgem
merkt
tijdens d
de operatie, onmiddellijk
o
hersteld of b
behandeld. Elke
E
peropera
atieve compliicatie kan aanleiding
geven to
ot een vertraagde hervattting van de aactiviteit van de spijsvertering. Bij eenn letsel aan de dikke
darm is h
het soms noo
odzakelijk om
m een colosttoma aan te leggen voor enkele maannden om vollledige
genezing
g mogelijk te
e maken. Ook
k dit is heel zzeldzaam. Tijjdens de ope
eratie kan occcasioneel he
et
longvliess worden geo
opend. In ditt geval wordtt het chirurgisch opnieuw
w gesloten off zal de chiru
urg
beslissen
n om een dra
ain in de borsstholte achteer te laten.
Vasculairre letsels kun
nnen optrede
en en aanleid
ding geven tot een belan
ngrijk bloedveerlies waarvo
oor
occasion
neel een bloe
edtransfusie vereist
v
is. Zeelfs al wordt het getransfundeerde blooed steeds getest,
g
toch is h
het niet 100%
% uit te sluite
en dat er een
n overdrachtt zou plaatsviinden van eeen aantal
besmette
elijke ziekten
n (hiv, hepatitis,…). Dit riisico op besm
metting via bloed kan woorden geëlimiineerd
door vóó
ór de operatie zelf bloed te geven. Ditt kan dan, zo
o nodig, tijde
ens de operaatie weer worden
getransffundeerd (autotransfusie)). Hevige blo
oedingen die een herinterrventie vereissen, zijn zeld
dzaam.
oeding uit de milt niet te sstelpen is, za
al de milt
Indien tijjdens de ingreep de milt wordt geraaakt en de blo
worden w
weggenomen (heel zeldzzaam). Na dee ingreep zult u dan een vaccin toegeediend krijgen.
Daarnaast kan tijden
ns de stap va
an het wegsn
nijden van de
e nierkankerc
cellen uit hett gezonde nie
erweefsel
angrijke hoevveelheid bloe
edverlies optrreden ter hoo
ogte van hett oppervlak w
waar de
een bela
nierkankkercellen zijn weggesnede
en. Indien diit bloedverlie
es niet onder controle kann gebracht worden,
w
zal de ch
hirurg beslisssen om de vo
olledige nier weg te halen
n. Ook dit is zeldzaam.
kenhuisopn
name
2) Tijdens de ziek
eneuze tromb
bose en long
gembolie
Diepe ve
De vorm
ming van een stolsel in de
e aderen van het been (diepe veneuze
e trombose oof flebitis) ka
an
aanleidin
ng geven tot longembolie
e door migrattie van dit sttolsel naar de
e longen. Deeze complicattie kan
fataal zijjn. Dit wordt verhinderd door
d
het injeecteren van subcutane
s
an
nticoagulantiaa en het dragen van
steunkou
usen tijdens de maand vo
olgend op dee operatie. Dankzij
D
deze maatregelenn is de kans op
o diepe
veneuze trombose en
n longembolie zeldzaam tot zeer zeld
dzaam. Geïnje
ecteerde antticoagulantia
n echter wel het risico op
p nabloeding
g.
verhogen
g na de opera
atie (zeldzaam)
Bloeding
Een bloe
eding na de operatie
o
beru
ust meestal o
op het herbe
eginnen van de
d bloeding aaan het oppe
ervlak
waar de nierkanker uit
u de nier is weggesnedeen. Bij een grote bloeding
g zal een nieeuwe ingreep
p
de bloeding trachten
t
te sttelpen, maarr als dit niet mogelijk
noodzakkelijk zijn. In dit geval zal de chirurg d
is, zal de
e nier volledig
g worden we
eggenomen ((nefrectomie
e). Een anderre mogelijkheeid om een bloeding
b
te stelpe
en is via interrventionele radiologie. Vi a een bloedv
vat in de lies zal een gesppecialiseerd
radioloog
g het actief bloedende
b
bloedvat opsp
poren en dit trachten
t
te stelpen met ggespecialisee
erd
materiaa
al.
Is de blo
oeding na de operatie beperkt, dan iss een nieuwe
e operatie nie
et nodig, maaar kan de chirurg wel
beslissen
n om een blo
oedtransfusie
e toe te dieneen.
Paralytissche ileus
Hierbij kkomen de darrmen niet of slechts zeerr traag op gang. Als dit niet wordt behhandeld, kan
n dit
leiden to
ot een opgeze
ette buik en braken. Bij eeen vertraag
gd herstel of het niet op ggang komen van de
darmactiiviteit wordt de maagson
nde behouden
n (of herplaa
atst) geduren
nde een paarr dagen. Bij een
e
laparosco
eep is dit zeldzaam, bij eeen open ingreep komt dit occasioneeel (lumbotom
mie) tot
opische ingre
frequentt (laparotomiie) voor.
evingen
Postoperratieve verkle
Bij elke o
operatie worrdt er een littteken gevorm
md en zullen weefselvlakk
ken aan elkaaar verkleefd raken
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(frequen
nt). Indien de
e operatie lan
ngs de buikh
holte gebeurtt (laparotomiie, laparoscoopie of robot-geassiste
eerde laparoscopie) besta
aat er ook eeen kans op verklevingen
v
van de darm
men. Deze
verklevin
ngen kunnen
n soms zo belangrijk word
den dat de darmpassage wordt verstooord (obstructief
ileus). In
n dit geval is een ingreep
p noodzakelij k (zeer zeldzzaam). Normale darmverkklevingen en
n
verlitteke
ening van de
e weefselvlak
kken kunnen latere chirurrgie in deze regio bemoeeilijken.
Verminderde nierfunctie
Het afkle
emmen van de
d bloedvate
en van de nieer veroorzaak
kt zuurstofte
ekort in het nnierweefsel. Na
N
verloop vvan tijd leidt dit tot onom
mkeerbare beeschadiging van
v het nierw
weefsel met een vermind
dering
van de n
nierfunctie to
ot gevolg. Ind
dien het afkleemmen bepe
erkt blijft tot 20 minuten,, is dit zeldza
aam.
Duurt ditt langer, dan
n is belangrijk
k nierfunctieeverlies occassioneel. In ge
eval de nier vvolledig word
dt
verwijde
erd, zal dit fre
equent een verminderde
v
nierfunctie met
m zich bren
ngen. In aannwezigheid van een
gezonde
e, goed functionerende niier aan de an
ndere kant iss dit doorgaans geen probbleem maar dient de
nierfuncttie wel verde
er te worden opgevolgd m
met een bloe
edafname op geregelde ttijdstippen. Iss dit niet
het geva
al (hebt u voo
or de operatie al een verrminderde nie
erfunctie of beschikt
b
u sleechts over één
é nier)
en wordtt er inderdaa
ad een duide
elijk vermindeerde nierfuncctie vastgeste
eld, dan zal uuw chirurg contact
c
opnemen
n met de neffroloog (niersspecialist). D
Deze kan zo nodig
n
dieetm
maatregelen een medicatie
e
opstarten. Is de nierffunctie derm
mate vermind erd, dan is nierdialyse
n
no
odig.
wijderen van een kleine boord
b
gezond
d nierweefsel aan de rand
d van de nie rkanker heefft
Het verw
doorgaans geen bela
angrijke impa
act op de nieerfunctie.
Urinelekkkage
Ter hoog
gte van het oppervlak
o
wa
aar de nierkaanker is wegg
gesneden, ka
an het opvanngsysteem vo
oor urine
(pyeloca
alicieel stelsel) worden ge
eopend. Dit w
wordt chirurg
gisch weer ge
esloten. Perssisterende lekkage
e na de ingre
eep is zeldza
aam. Dit zal n
normaal spon
ntaan geneze
en zonder daat een bijkom
mende
van urine
ingreep noodzakelijkk is. Een drain
n (klein buisjje) wordt tijd
dens de operratie naast dee nier gelegd
d om
n. Als deze vloeistof urine
e is, dan zal w
worden beslist de
vloeistofffen rondom de nier te latten afvloeien
drain lan
nger ter plaattse te laten. Is de urineleekkage te uittgesproken dan
d kan de chhirurg beslisssen om
een doub
ble J stent te
e plaatsen. Dit
D is een sten
nt die operattief via de pla
asbuis wordtt geplaatst tu
ussen de
nier en d
de blaas. Dit is dus een bijkomende
b
in
ngreep.
nt)
Letsels vvan zenuwtakkjes (frequen
Letsels vvan zenuwtakkjes in de bu
uikwand of flaank kunnen worden waargenomen inn de zones ro
ondom
de incisie
e(s) in de bu
uikwand of fla
ank en word en veroorzaa
akt door loka
ale compresssie of door
elektroca
auterisatie. Deze
D
letsels zullen
z
hoogsttwaarschijnlijk herstellen. Bij een lum
mbotomie (inccisie in
de flank)) worden som
ms grotere ze
enuwtakken geraakt of wordt
w
zelfs ee
en stuk van dde 12e rib
verwijde
erd. Dit kan aanleiding
a
ge
even tot chro
onische pijn in de flank.
Wondinffectie (zeldza
aam)
Er kan een infectie van
v de huidin
ncisies optred
den en dit ve
ereist antibiottica en/of draainage door de
incisie op
pnieuw een beetje
b
open te maken.
ginfectie
Urineweg
Een urineweginfectie
e is frequent en wordt beehandeld mett antibiotica. Het risico opp urinewegin
nfectie is
uur dat de blaassonde wo
ordt behouden.
afhankellijk van de du
Andere
Individue
ele gezondhe
eidsprobleme
en kunnen heet risico verh
hogen van mogelijk
m
fatalee complicatie
es, zoals
myocard
dinfarct, bero
oerte, longem
mfyseem, ...
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3) Na z
ziekenhuiso
opname
ngen van de darm kunne
en de darmtra
ransit bemoeilijken en aanleiding geveen tot chroniische
Verklevin
pijn. De verklevingen
n kunnen ook
k aanleiding geven tot ee
en totale darmobstructie die dan een
chirurgissche ingreep vereist (zeer zeldzaam).
Een breu
uk ter hoogte
e van het litteken in de b
buikwand is zeer
z
zeldzaam
m, maar kan aanleiding geven
g
tot
eventrattie (uitpuilen van de buikh
holte doorheeen de buikw
wand) en dit vereist
v
somss een chirurgische
e. Dit risico iss groter na een open opeeratie.
correctie
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).
emeen
4) Alge
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.
Dit form
mulier wordt u meegegev
ven tijdens d
de raadplegin
ng bij uw be
ehandelende arts waar u,
u indien
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

