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Nefrostomie 

 

Een nefrostomie bestaat erin een verbinding te maken van de niercaviteit naar buiten toe, via de 
huid, met behulp van een sonde of katheter die vertrekt vanuit het nierweefsel en uitmondt in de 
lendenstreek. 

Anatomie 

De nier is een orgaan met een filtrerende rol en werkt mee aan de bloedzuivering en de 
verwijdering van afvalstoffen uit het organisme. 

Over het algemeen zijn er twee nieren aanwezig. Ze bevinden zich in de buik onder de 
borstholte, aan weerszijden van de wervelkolom. 

De door de nieren aangemaakte urine wordt via de urineleiders naar de blaas afgevoerd en wordt 
daar opgeslagen tussen twee urinelozingen in. 

Eén enkele nier kan volstaan om deze zuiveringsfunctie uit te voeren. 
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Waarom een dergelijke ingreep? 

Indien een hindernis aanwezig is in de bovenste urineleiders 
(ureters) zetten deze uit, meestal gepaard gaande met pijn 
en het risico op een afname van de werking van de nieren. 
Een nefrostomie laat toe de urine die door de nier 
afgescheiden wordt om te leiden.  

Verschillende obstakels kunnen de oorzaak zijn, zoals:  
o Eén of meerdere nierstenen (frequente oorzaak). 
o Een vernauwing of een tumor (ter hoogte van de 

urineleider, spijsverteringskanaal, genitaliën in het 
bekken van de vrouw, gangliontumoren). 

o Gevolgen van een behandeling (heelkunde, 
radiotherapie, chemotherapie). 

 

 

 

In zeldzamere gevallen wordt een nefrostomie 

uitgevoerd om de urinetoevoer vanuit een lek ter 

hoogte van de wand van een onderliggende urineleider 

te verminderen en zo het wondherstel te bevorderen. 

Een nefrostomie wordt vaak als spoedingreep 

uitgevoerd omwille van een acuut obstakel, meer 

bepaald een steen, vooral als er tekens van 

urineweginfectie zijn. Buiten noodsituaties kan de 

ingreep ingepland worden in het geval van een 

zogenaamd ‘chronisch’ obstakel met nierfalen of een 

fistel van de urinewegen. De operatie kan soms 

voorgesteld worden na een vergeefse “retrograde” 

drainagepoging (waarbij een endoscoop in de blaas 

ingebracht wordt en een sonde onder endoscopische 

en radiologische controle tegen de stroomrichting in 

vanuit de blaas naar de niercaviteit geleid wordt, mits 

het obstakel “te omzeilen” en zo de urine te laten 

afvloeien).  

Een nefrostomie wordt meestal slechts uitgevoerd aan één zijde. In geval van aanhoudend 

nierfalen door een obstakel aan beide kanten kan ze in een tweede operatietijd op de tweede nier 

verricht worden. Een nefrostomie kan worden voorafgegaan door een sessie van extrarenale 
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zuivering (dialyse) indien er geen infectietekens aanwezig zijn, of in geval van nierfalen met 

sterke stoornissen van het metabolisme (in het bijzonder een stijging van de kaliumconcentratie 

in het bloed) die in een eerste tijd een tegenaanwijzing vormen voor een algemene verdoving. 

Voorbereiding op de ingreep 

Vóór de plaatsing van een nefrostomie: 

o Een antibioticabehandeling via intraveneuze weg wordt toegediend indien nodig, en 
gebeurt systematisch in geval van infectie. 

o Het is wenselijk een behandeling met bloedverdunners of plaatjesaggregatieremmers te 
onderbreken om het risico op bloeding te verminderen. Dit is niet altijd mogelijk door de 
tijdsdruk in geval van een dringende indicatie tot drainage of indien deze 
medicatieonderbreking de patiënt blootstelt aan ernstige risico’s op complicaties aan hart 
en bloedvaten. 

Operatietechniek 

De nefrostomiesonde wordt gewoonlijk in de niercaviteit ingebracht via percutane weg, d.w.z. 
door middel van een punctie doorheen de huid van de lenden, onder radioscopische en 
echografische controle. De nefrostomie wordt onder plaatselijke of algemene narcose uitgevoerd 
en de patiënt wordt op de buik geplaatst. Uitzonderlijk kan de sonde ingebracht worden via 
“open” heelkundige weg en onder algemene verdoving, in geval de percutane weg mislukt of 
tijdens een heelkundige ingreep als de omstandigheden dit vereisen. De sonde wordt bevestigd 
aan de huid in de buurt van het uitgangspunt. Ze wordt verbonden met een urinecollector. 

Eenmaal de sonde ter plaatse is, kan men urineafnames doen voor bacteriologisch onderzoek of 
radiografieën met injectie van contrastvloeistof via de sonde om de werking van de nier te 
beoordelen. 

Gebruikelijke gevolgen 

Na de operatie: 

o De pijn is meestal beperkt. 
o De urine uit de sonde kan bloederig zijn (vooral in geval van een behandeling met 

bloedverdunners of plaatjesaggregatieremmers). 
o De sonde kan zich verplaatsen en buiten de niercaviteit komen: het is dus aanbevolen om 

trekmanoeuvers ter hoogte van de sonde te vermijden en de goede vasthechting ervan 
na te kijken. 

o De sonde kan verstopt geraken, vooral als de punctie bloederig was of als de urine 
geïnfecteerd is: bijgevolg is het noodzakelijk de doorlaatbaarheid ervan te controleren en 
een zo groot mogelijk urinedebiet te hebben. Het kan nodig zijn om 
ontstoppingshandelingen uit te voeren door middel van een injectie van fysiologisch 
serum in de sonde, mits de gebruikelijke antiseptische maatregelen in acht te nemen. 

o In geval van een urineweginfectie wordt een antibioticabehandeling verder gezet. 

 

mailto:urologie@klstjan.be
http://www.klstjan.be/service/urologie


  
Dienst Urologie Kliniek Sint-Jan  
Kruidtuinlaan 32, 1000 Brussel  - Tel: 02/221.61.54 - urologie@klstjan.be - www.klstjan.be/service/urologie 
 

 

 

 

De nefrostomiesonde wordt ter plaatse gelaten gedurende een variabele periode die afhankelijk 
is van de context en de betrokken aandoening. 

De sonde is vaak tijdelijk in geval van stenen in de urineleider: ze wordt verwijderd nadat de 
steen behandeld is. In bepaalde omstandigheden kan de sonde langere tijd of definitief ter 
plaatse worden gelaten, meer bepaald bij een gezwel, als geen ander alternatief kan worden 
overwogen. 

In elk geval dienen de volgende maatregelen te worden nageleefd: 

o Meerdere malen per week verpleegkundige zorg om het verband te herdoen. 
o Regelmatige verandering van de urinecollector. 
o Veel drinken. 
o Elke activiteit vermijden die de verplaatsing van de sonde kan uitlokken (zware fysieke 

activiteit, trekkracht op de sonde). 

Risico’s en verwikkelingen 

In de meeste gevallen verloopt de ingreep die u voorgesteld wordt zonder complicaties. 
Desondanks houdt elke heelkundige handeling een aantal risico’s en verwikkelingen in, zoals 
hierna beschreven: 

 Bepaalde complicaties zijn te wijten aan uw algemene gezondheidstoestand en aan de 
verdoving; ze zullen u worden uitgelegd tijdens de preoperatieve raadpleging bij de arts-
anesthesist of de chirurg en kunnen voorkomen bij elke heelkundige ingreep. 

 Complicaties die rechtstreeks in verband staan met de operatie zijn zeldzaam, doch 
mogelijk: 

Tijdens de plaatsing van de nefrostomiesonde: 

o Een bloeding is mogelijk door verwonding van een bloedvat dat het nierweefsel van 
bloed voorziet: de bloeding is meestal matig en heeft een gunstige evolutie, maar 
kan in zeldzame gevallen een radiologische of heelkundige tussenkomst vereisen 
om ze te doen stoppen. 

o De verwonding van een nabijgelegen orgaan (spijsverteringskanaal, milt, lever, 
grote vaten in de buikholte) is zeldzaam, maar kan ook aanleiding geven tot een 
specifieke heelkundige handeling in de loop van de dagen die volgen op de 
plaatsing van een nefrostomie. 

o De sonde kan verstopt raken of zich verplaatsen, wat handelingen voor de 
ontstopping, herpositionering of vervanging kan vereisen. 

o Aan de sonde kan een ettering opgemerkt worden die meestal niet ernstig is. 

Op een later tijdstip, als de sonde langere tijd of zelfs definitief ter plaatse moet worden 
gelaten, treden risico’s op infectie, verstopping, verplaatsing en verkalking op. Deze risico’s 
rechtvaardigen sondezorg en preventieve maatregelen (vochtinname, verpleegkundige 
zorgen), evenals een regelmatige vervanging van de sonde onder lokale verdoving.  
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OPGELET: het komt zeer vaak voor dat er in de urine kiemen aanwezig zijn zonder klinische 
tekens (koorts, pijn in de lenden, …). Dit vereist geen behandeling met antibiotica, behalve indien 
men een operatie aan de urinewegen moet uitvoeren. 

De verwijdering van de nefrostomiesonde is niet pijnlijk. Nadien kan er ter hoogte van de 
punctieplaats een afscheiding zijn die meestal snel stopt.  

Er wordt aan herinnerd dat elke heelkundige ingreep een aantal, ook kritieke, risico’s 
inhoudt die samenhangen met individuele verschillen en die niet altijd te voorzien zijn. 
Bepaalde van die verwikkelingen komen uitzonderlijk voor (vaat- en zenuwletsels, letsels 
van de spijsvertering) en kunnen soms niet te genezen zijn. 

Tijdens de ingreep kan de chirurg geconfronteerd worden met een onverwachte 
ontdekking of gebeurtenis die bijkomende handelingen of gewijzigde handelingen ten 
opzichte van de oorspronkelijk geplande kunnen vereisen, zelfs een onderbreking van het 
opgestelde protocol. 

 

Waarschuwing 

Roken verhoogt het risico op heelkundige verwikkelingen bij elk type van operatie. Stoppen met 
roken 6 tot 8 weken vóór een ingreep schakelt dit bijkomende risico uit. 

Als u rookt, praat erover met uw arts of onze tabakoloog, Dr. Christina Sanida (tel. 02/221.99.12). 

Uw uroloog staat tot uw beschikking voor bijkomende inlichtingen. 
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