Urologie

Niersteenvergruizing
Inleiding
U wordt binnenkort in het Reinier de Graaf ziekenhuis met de niersteenvergruizer
behandeld.
In deze folder vindt u wat informatie waardoor u zich wat voor kunt bereiden.
De behandeling vindt plaats in locatie Delft, het H-gebouw van het Reinier de Graaf
ziekenhuis, op de begane grond. U kunt plaatsnemen in de wachtkamer voor
blaasonderzoek, gelegen tegenover de polikliniek Urologie. U hoeft niet nuchter te zijn
voor de behandeling.
Belangrijk
Sintromitis tabletten moeten 5 dagen voor de behandeling gestopt worden,
Marcoumar tabletten 7 dagen van tevoren.
Vanaf 2 weken voor de behandeling mag u geen aspirine meer gebruiken, (Paracetamol
mag wel worden ingenomen).
De behandeling
Het is de bedoeling dat u zich ontkleedt (het ondergoed mag aanblijven) en u gaat op een
onderzoekstafel liggen. Met behulp van röntgenstralen en/of echo (geluidsgolven) wordt
de steen opgezocht. Vervolgens wordt de steen met schokgolven behandeld.
De duur van de behandeling is afhankelijk van de grootte en de plaats van de steen; 30
tot 40 minuten. Na de behandeling kunt u direct naar huis.
Na de behandeling
- U kunt de eerste 24 uur wat bloed plassen.
- Het lozen van gruis kan pijnlijk zijn. U mag daarvoor pijnstillers gebruiken.
- Als u veel drinkt, raakt u het gruis gemakkelijker kwijt.
- Bij een temperatuur van meer dan 38,5 º C, of pijn die niet reageert op pijnstillers,
moet u contact opnemen met de uroloog:
tijdens kantooruren (015) 260 41 13
buiten kantooruren (015) 260 30 60 toestel 38 44
U komt na 1 tot 3 weken op de polikliniek ter controle. Er wordt dan opnieuw een foto
gemaakt. Als de steen nog niet verdwenen is, kan een afspraak voor een 2 e behandeling
met de niersteenvergruizer gemaakt worden.

Verhindering
Als u door ziekte of een andere dringende reden de afspraak niet kunt nakomen, neemt u
zo spoedig mogelijk contact op met de secretaresse van de uroloog (015) 260 41 13.
In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.
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