
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG  
 

Nefrologische nierbiopsie 

onderzoek weefsel van de nier 
 
 

Als er problemen zijn met uw nieren kan een nierbiopsie nodig zijn. Bij 

een biopsie haalt een arts kleine stukjes weefsel uit een nier. Dit weefsel 

wordt in het laboratorium onderzocht op afwijkingen. Voor een 

nierbiopsie blijft u meestal een dag en nacht in het ziekenhuis. 

 

Over de nierbiopsie 

Bij een nierbiopsie haalt de arts met een speciale holle naald kleine stukjes weefsel uit uw 

nier. De stukjes weefsel zijn klein: enkele millimeters groot. De nierbiopsie is een kleine 

ingreep waarvoor u plaatselijk wordt verdoofd. 

 

De radioloog voert de nierbiopsie uit op de afdeling Radiologie. U verblijft meestal een dag 

en een nacht in het ziekenhuis. Dit is nodig om u goed voor te bereiden op het onderzoek en 

extra controles te kunnen verrichten na de biopsie.  

 

In het pathologisch laboratorium onderzoeken we het weefsel onder de microscoop.  

 

Gebruikt u medicijnen?  

Gebruikt u bloedverdunners of andere medicijnen? Of bent u allergisch voor bepaalde 

medicijnen of jodium? Geef dit dan aan via het patientenportaal MijnOLVG. Doe dit zo snel 

mogelijk. Als u MijnOLVG niet gebruikt, overleg dan met uw arts.  

Stop nooit zomaar met het innemen van uw medicijnen. Bespreek dit altijd met uw arts.  

 

Zo gaat het onderzoek  

Voorbereiding  
 U komt om 9.00 uur op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde. U blijft hier een dag en 

een nacht.  

 Als dit nog niet is onderzocht, wordt er bloed afgenomen om te bepalen of het voldoende 

snel stolt.  

 De verpleegkundige of arts brengt een infuus in. Een infuus is een dun slangetje in een 

bloedvat van uw arm of been. Via dit infuus krijgt u vocht. 

 Meestal is het onderzoek in het begin van de middag, op de afdeling Radiologie. We 

brengen u hier met een bed naar toe. 

 



 
 

 

 

 
OLVG Nefrologische nierbiopsie 

onderzoek weefsel van de nier 

2 

 

Het onderzoek 
 De nierbiopsie duurt ongeveer 30 minuten. 

 Tijdens de nierbiopsie ligt u op uw buik op de behandelbank. Onder uw buik ligt een 

kussentje.  

 De arts vraagt u tijdens het onderzoek af en toe om diep in en uit te ademen.  

 De radioloog doet gel op uw rug, bij uw nieren. Daarna gaat hij met een echoapparaat 

over de rug. Met het echoapparaat kan de radioloog zien waar de biopsie moet 

gebeuren.  

 De arts verdooft de huid waar hij de biopsie doet. De verdoving kan kort een koud of 

branderig gevoel geven.  

 Voor de biopsie wordt de huid en de onderliggende weefsels verdoofd, niet de nier. 

Hierdoor kan de biopsie soms ongemakkelijk zijn. Als u tijdens de biopsie veel pijn voelt, 

kunt u een extra verdoving krijgen.  

 Als de huid verdoofd is, brengt de arts de naald voor de biopsie in. Met behulp van het 

echoapparaat brengt hij de naald op de juiste plaats in de nier.  

 De arts haalt 2 of meer stukjes weefsel uit de nier. 

 U hoort een klikkend geluid als de arts de stukjes weefsel uit de nier neemt.  

 

Direct na het onderzoek 
 Na de biopsie gaat u naar de verpleegafdeling. U blijft hier 1 nacht 

 Na de biopsie ligt u plat op uw rug in bed. U krijgt een opgerolde handdoek onder de kant 

waar de biopsie is gedaan. Zo moet u minimaal 6 uur blijven liggen.  

 Na 6 uur op uw rug, mag u in elke houding in bed liggen. U blijft rusten in bed tot de 

volgende ochtend.  

 Als de verdoving is uitgewerkt, kunt u pijn voelen. U kunt extra pijnstillers krijgen.  

 Uw urine kan rood verkleuren. Dit gaat vanzelf over. 

 

Naar huis 
Als u zich goed voelt, mag u de volgende ochtend naar huis. U kunt zelf autorijden, fietsen of 

gebruik maken van het openbaar vervoer.  

 

De uitslag van de biopsie 

Het weefsel van de nier wordt in het laboratorium onderzocht. Het duurt 7 tot 10 dagen 

voordat de uitslag van het onderzoek bekend is. Dan heeft u een afspraak en bespreekt de 

arts de uitslag met u.  

 

Adviezen voor thuis 

 U kunt na het onderzoek een paar dagen pijn/beurs gevoel in de flank hebben. U kunt 

dan paracetamol nemen. U mag tot 3 keer per dag 2 tabletten paracetamol van 500 mg 

nemen.  

 Tot een week na het onderzoek kan er wat bloed in uw plas zitten. Dit is normaal 
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Wanneer moet u ons bellen? 

Bel als u 1 of meer van deze klachten heeft:  

 Meer dan 38,5 graden koorts 

 Hevige pijn 

 Blijvende of toenemende rode verkleuring van de urine 

 

Contact  

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag via MijnOLVG. U kunt 

ons ook bellen.  

 

Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/vergoeding-

kosten-behandeling 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/nierziekten. 

 

Contact  
Verpleegafdeling Interne Geneeskunde A6, locatie Oost 

T 020 599 26 02 (dag en nacht bereikbaar) 

 

www.olvg.nl/bezoektijden  

 

verpleegafdeling Interne Geneeskunde B6, locatie West, route 61 

T 020 510 8236 (dag en nacht) 

T 020 510 8436 (dag en nacht) 

 

Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?  

Bel zo snel mogelijk met  de afdeling! Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen. 

 

Uw afspraak is op ________-________-________ om ________:________ uur 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden  

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl   |   Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 9 augustus 2022, foldernr.2565 
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