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Laparoscopische nefrectomie 
Verwijderen van de nier via kijkoperatie 
 
 
Inleiding 
Uw behandelend uroloog heeft met u besproken dat er een reden is om uw nier te verwijderen. Dit 
kan zijn omdat er sprake is van een kwaadaardigheid, of omdat de nier slecht/niet meer werkt 
maar wel veel klachten veroorzaakt.  
 
Wat is een kijkoperatie (laparoscopie)? 
Bij een kijkoperatie wordt in principe hetzelfde gedaan als bij een „gewone‟ operatie, dus het 
wegnemen van de zieke nier, alleen zonder daarvoor een grote snee/wond in de buik te hoeven 
maken.  Om een orgaan te kunnen verwijderen is het nodig één van de sneetjes iets groter te 
maken.  
Een kijkoperatie is technisch lastiger dan een gewone operatie omdat de uroloog niet met zijn 
handen in de operatiewond kan, maar als het ware van een afstandje door kleine gaatjes moet 
opereren. Ook duurt de operatie langer dan wanneer het via de “open” methode zou zijn gebeurd.  
 
Voordelen van deze kijkoperatie:  

 Minder bloedverlies 

 Kleiner wondgebied 

 Minder pijn 

 Sneller herstel na de operatie, dus kortere opnameduur. 
 
Bij elke ingreep, hoe klein ook, kunnen er problemen optreden. Na een kijkoperatie kunnen, net 
zoals na een “gewone” operatie, complicaties optreden zoals een nabloeding of een wondinfectie. 
Littekenbreuken komen slechts zeer zelden voor omdat de wondjes zo klein zijn. Kort na de 
ingreep kunt u, door prikkeling door het gebruikte CO2-gas, schouderpijn krijgen.  
 
Soms blijkt tijdens de kijkoperatie dat er toch een „open‟ operatie nodig is. Het kan zijn dat de 
uroloog de nier of de belangrijke bloedvaten niet goed in beeld kan krijgen. Dit kan bijvoorbeeld 
komen doordat er veel verklevingen zijn door eerdere operaties, door overgewicht, of doordat er  
een afwijkende ligging of bloedvoorziening van de nier is. Het belangrijkste is dat de operatie goed 
en veilig gebeurt, met zo weinig mogelijk risico‟s.  
 
Voorbereiding 
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt dient u deze 1 week voor de operatie te staken. 
U wordt een dag vóór de operatie opgenomen op de afdeling urologie, 3 Zuid H-gebouw, locatie 
Delft.. U krijgt een opnamegesprek met de verpleegkundige. U wordt gelaxeerd en het 
operatiegebied wordt geschoren. Daarnaast wordt er nog wat bloed bij u afgenomen.  



 
Na de operatie 
Na de operatie wordt u de eerste uren op de uitslaapkamer (verkoever) gecontroleerd. 
Als u wakker wordt heeft u een infuus, katheter en heel soms een wonddrain. 
Afhankelijk van uw herstel worden deze slangetjes in de loop van de week verwijderd. 
 
De verwijderde nier wordt na de operatie altijd nog door de patholoog microscopisch onderzocht. 
Ook wanneer er geen verdenking op kwaadaardigheid is wordt dit voor de zekerheid gedaan. De 
uitslag krijgt u van de uroloog bij de poliklinische nacontrole (ongeveer  2 weken na de operatie). 
 
Vragen 
Deze folder geeft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast de 
gesprekken die u heeft gehad met de uroloog. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding 
geven tot wijzigingen, maar dit zal door de uroloog aan u kenbaar worden gemaakt. Heeft u na het 
lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen als u opgenomen bent. U kunt ook 
bellen met de polikliniek Urologie, 
telefoonnummer: (015) 260 39 43 tussen 09.00-11.30 uur en 13.30-15.00 uur 
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