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Mevrouw,  

Mijnheer, 

 

Er werd u een behandeling met de niersteenverbrijzelaar voorgesteld.  

Op het afgesproken uur meldt u zich aan op de afdeling “dagziekenhuis” 

op de 3de verdieping. 

1. Hoe werkt de verbrijzelaar? 

Het apparaat, lithotriptor genaamd, richt schokgolven op de steen om 

deze in kleine stukjes en gruis te breken. Dit gruis verdwijnt gewoonlijk de 

volgende dagen langs de natuurlijke urinewegen. 

U ligt op de tafel op de buik of op de rug, afhankelijk van waar de steen 

gelegen is. De steen wordt opgespoord met echografie of met X-stralen. 

Vervolgens wordt een waterkussen tegen het lichaam aangebracht, 

waarlangs de schokgolven worden toegediend. U wordt dus niet meer in 

een waterbad ondergedompeld. 

2. Voorbereiding 

Als darmvoorbereiding (om de steen gemakkelijker te lokaliseren) stellen 

wij voor :  

• Restenarm dieet gedurende 2 dagen voor de behandeling (geen 

groenten, geen fruit, geen bruin brood) 

• Inname van Prepacol (bij de apotheker te verkrijgen) de avond voor de 

ingreep. 

3. Nuchter? 

Het is best van steeds nuchter te zijn, dwz. niets eten en niets drinken 

vanaf middernacht. 
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4. Pijnlijk? 

In principe is de verbrijzeling pijnloos wat het voordeel biedt dat er geen 

narcose noodzakelijk is. Voor de behandeling wordt wel een intraveneuze 

leiding aangelegd in de arm om pijnstillers te kunnen toedienen indien 

nodig. De behandeling duurt ongeveer 1 uur. Nadien wordt u terug naar 

uw bed gebracht, waar u nog één uurtje kan rusten alvorens het 

ziekenhuis te verlaten. Het is veilig om zelf geen wagen te besturen en u 

te laten begeleiden. 

5. Na de ingreep 

• Controle? 

Meestal plast u het gruis gedurende de eerste dagen na de behandeling 

uit. Om het resultaat van de behandeling te controleren, wordt een 

consultatie afgesproken na 1 of 2 weken, waarbij een radiografische of 

echografische controle wordt verricht. Soms kan het echter langer duren 

alvorens de stukjes verdwenen zijn. Vooral bij grote of veelvoudige stenen 

kunnen bijkomende behandelingen noodzakelijk zijn. 

 

• Nierkolieken 

De gruisevacuatie kan tijdelijk gepaard gaan met pijn : in dit geval staakt 

u best het drinken tot de pijn verdwenen is. Het nemen van een warm bad 

verzacht de pijn meestal zeer goed. Eventueel kunt u een pijnstillend 

middel innemen of uw huisarts verwittigen. 

 

• Koorts 

Indien er na de behandeling hoge koorts (meer dan 38,5°C) zou optreden, 

gepaard gaande met koude rillingen, kan dit wijze op een nierontsteking. 

In dit zeldzame geval dient u dringend uw huisarts te contacteren. 
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• Bloedverlies 

Het is normaal dat de urine de eerste keren na de behandeling licht 

bloederig is. Dit verdwijnt vanzelf na één of twee dagen. 

 

• Voldoende lichaamsbeweging 

Teneinde de gruisevacuatie te bevorderen, raden wij u aan vanaf de dag 

na de behandeling voldoende in beweging te zijn. U kunt bijvoorbeeld 

gaan wandelen, lopen, zwemmen, turnen, ... 

 

• Gruis opvangen 

Het is zeer nuttig om de eerste dagen tot weken na de behandeling de 

urine te filteren en de steenfragmentjes mee te brengen naar de 

raadpleging om ze te laten analyseren. 

 

 

Indien u bijkomende vragen hebt zowel voor als na de behandeling of 

indien er problemen mochten optreden, dan blijven wij samen met uw 

huisarts steeds bereid u hierbij te helpen. 

 

Telefoonnummer raadplegingen Urologie:  056/63.38.00 

Telefoonnummer dagziekenhuis:   056/63.25.30 

 
 


