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Nierbiopsie 

  

Doel van de nierbiopsie 

Het verkrijgen van weefsel uit de nieren voor nader onderzoek. Het onderzoek is van belang om 

tot een juiste diagnose te komen. 

  

Voorbereiding 

Voorafgaand aan de nierbiopsie wordt laboratoriumonderzoek verricht met betrekking tot de 

bloedstolling. Dit is belangrijk in verband met een eventuele nabloeding, hetgeen zelden 

voorkomt. Wanneer u antistolling gebruikt, is het soms nodig van tevoren vitamine K toe te 

dienen, dat er dan voor zorgt dat uw bloed sneller stolt. 

  

 

Belangrijk! 

Gebruikt u antistollingsmedicijnen (tabletten tegen trombose, zoals bv. Fenprocoumon, 

Acenocoumarol, Rivaroxaban of Apixaban) of medicijnen zoals Ascal en Plavix of 

pijnstillers zoals Ibuprofen en Diclofenac, meldt dit dan aan uw arts. U moet tijdelijk 

stoppen met deze medicijnen. Uw internist overlegd met u wanneer u stopt met deze 

medicijnen en wanneer u het gebruik hiervan kunt hervatten . 

 

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de afdeling dagbehandeling. 

Tijdens en na het onderzoek heeft u een blauw jasje aan van het ziekenhuis, dit jasje krijgt u op 

de dagbehandeling. 

 

Het onderzoek 

 U hoeft niet nuchter te zijn op de dag van het onderzoek. 
 Het onderzoek wordt verricht door de radioloog op de afdeling radiologie. 

 Om de juiste plaats te kunnen bepalen, wordt er gebruik gemaakt van echografie 

(afbeelding van inwendige organen door middel van geluidsgolven) 

 Voorafgaand aan het onderzoek wordt de plaats, waar de biopsie wordt verricht, 

plaatselijk verdoofd. 

 Nadat de huid is gedesinfecteerd en verdoofd, wordt door middel van een holle 

punctienaald stukjes weefsel uit één van uw nieren genomen. Hierbij kunt u een vrij 

harde tik voelen en horen. Omdat de nier zelf niet verdoofd kan worden, is dit soms wat 

gevoelig. 

 Het onderzoek duurt ongeveer een half uur. 
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Na de biopsie 

 Het wondje wordt met een pleister afgedekt. 

 Gedurende één à twee uur dient u op de rug te blijven liggen. 

 De eerste twee uur na de biopsie worden bloeddruk en pols gemeten. 

 De urine wordt gecontroleerd of er geen bloed in zit. 

 U wordt in totaal ongeveer drie uur opgenomen op de afdeling dagbehandeling. 

 Het materiaal van de punctie wordt opgestuurd naar het laboratorium voor 

weefselonderzoek. 

 Ondanks alle voorzorg kan het een enkele keer voorkomen dat het verkregen weefsel 

van onvoldoende kwaliteit is gebleken om een volledige uitslag te geven. De internist 

bespreekt dan met u of een herhaling van een biopsie nodig is. 

 Na het onderzoek 

 U wordt geadviseerd de eerste week na het onderzoek geen zware lichamelijke 

inspanning te verrichten en niet te zwaar te tillen. Bij pijn mag u alleen de pijnstiller 

Paracetamol slikken. Andere pijnstillers, zoals aspirine, maken het bloed te dun. 

 Bij vrijwel alle nierbiopten ontstaat een bloeduitstorting rond of in de nier. Dit komt omdat 

de nier een zeer bloedrijk orgaan is. Bij ongeveer 5 procent van de patiënten is deze 

bloeding ernstig en is een eventuele behandeling nodig om de bloeding te stoppen. Bij 

ongeveer 3 procent van de patiënten kan de bloeduitstorting zich uitbreiden richting het 

nierbekken, waarbij het mogelijk is dat de patiënt bloed(stolsels) plast. Dit zal van 

tijdelijke aard zijn. 

 Twee weken na het onderzoek wordt u op het spreekuur van uw internist verwacht, zodat 

met u de uitslag van het onderzoek besproken kan worden. Een afspraak hiervoor is 

door de assistente of door u zelf inmiddels gemaakt. 

 Het is prettig, wanneer u zich na dit onderzoek zo mogelijk door iemand laat begeleiden. 

Het wordt afgeraden direct na het onderzoek zelf te rijden. Neemt u dus een taxi of laat u 

rijden. 

  

Tot slot 

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de 

polikliniek Interne Geneeskunde via telefoonnummer: (079) 346 28 80. 

  

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 

deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 

of via info@llz.nl. 

  

 
 

 


