
ESWL of Niersteenvergruizing
Patiënteninformatie

INLEIDING
Dit informatieblad biedt u de nodige gegevens over de behandeling van een niersteen met behulp van de 
niersteenvergruizer. Deze behandeling wordt ook wel ESWL genoemd, wat staat voor Extracorporal ShockWave 
Lithotripsie. Het is onmogelijk om alle details van deze ingreep te beschrijven. Aarzel daarom niet om bijkomende 
vragen te stellen aan uw behandelende arts of de verpleegkundigen op de afdeling. Wij wensen u alvast een 
spoedig herstel en een aangenaam verblijf op onze dienst.

WAT IS ESWL OF NIERSTEENVERGRUIZING?
De uroloog heeft één of meerdere stenen in de nier of de urineleider bij u gevonden. In functie van de ligging, 
de grootte en de hardheid van de steen zijn verschillende behandelingsmethodes mogelijk. In uw geval werd 
met u afgesproken om de niersteen te behandelen met behulp van de niersteenvergruizer. De werking van een 
niersteenvergruizer is gebaseerd op schokgolven met hoge energie die op de niersteen, via de buitenzijde van het 
lichaam, gericht worden d.m.v. een met water gevulde ballon.

Door de schokgolven wordt de steen verbrijzeld in kleine brokjes. Deze brokjes worden via de natuurlijke weg 
uitgeplast. Om de steen helemaal te vergruizen, moet de behandeling meestal enkele keren herhaald worden. Grote 
en/of hardere stenen zijn daarom minder geschikt om te vergruizen.

HOE BEREIDT U ZICH VOOR?
De behandeling vindt meestal plaats via een dagopname. Die dag kan er nog een RX-foto genomen worden om te 
kijken of de steen nog aanwezig is en/of van plaats is gewijzigd. 
U mag de dag van de ESWL nog ontbijten maar daarna moet u nuchter blijven tot na de behandeling omdat u pijn 
kunt krijgen door niersteenbrokjes die loskomen en daardoor ook misselijk kunt worden. In principe is dit een 
pijnloze procedure, maar dat kan variëren door de ligging van de steen, uw pijndrempel, ...

Bij opname krijgt u pijnstilling: 1 co dafalgan forte 1g en 1 co voltaren 75 mg.  Geef zeker door aan uw arts als u 
bloedverdunners neemt zoals Asaflow, Aspirine, Plavix, Marcoumar, e.a. Deze medicatie moet een tijdje voor de 
ingreep worden stopgezet. Wanneer u vermoedt dat u zwanger bent dient u dit ook te melden. Zorg ervoor dat er 
iemand is om u naar huis te brengen omdat u ook een kalmerend geneesmiddel krijgt waardoor het reactievermogen 
vermindert.
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HOE VERLOOPT DE INGREEP?
U neemt plaats op de behandeltafel en met behulp van röntgendoorlichting zoekt de arts de exacte positie van de 
steen. U krijgt een siliconen waterkussen tegen het lichaam ter hoogte van de steen. Op het kussen en de huid wordt 
een gel aangebracht. Dit zorgt voor een goede geleiding tussen de vergruizer en de huid. Belangrijk is dat u goed 
stil blijft liggen tijdens de behandeling, adem rustig in en uit. Het vergruizen zelf duurt 30 tot 40 minuten waarin er 
ongeveer 3000 schokgolven toegediend worden, dit maakt een tikkend geluid wat u ook op de huid waarneemt.

Uw behandeling gebeurt met een niersteenvergruizer van de allernieuwste generatie waarbij de schokgolven meestal 
zeer goed verdragen worden. Indien u toch enige last zou ervaren kan de verpleegkundige de intensiteit van de 
schokken aanpassen of u eventueel een pijnstiller toedienen.

NA DE BEHANDELING
Ongeveer 1 uur na de behandeling krijgt u een maaltijd en wordt u geadviseerd veel te drinken. Dit is belangrijk 
zodat de vergruisde steendeeltjes op natuurlijke wijze uitgeplast kunnen worden. Dit kan dan een branderig gevoel, 
bloederige urine en mogelijk koliekpijnen geven. Dit kan enkele dagen duren en gaat spontaan over.

HET ONTSLAG
U mag de dienst pas verlaten na toestemming van de behandelende arts. De behandelende arts bezorgt u volgende 
informatie:
• afspraak voor eventuele controleraadpleging
• ziekte- en verzekeringsattesten
• eventueel medicatievoorschrift

TERUG THUIS
Bij koliekpijnen beperkt u best terug de vochtinname en mag u een pijnstiller innemen. Indien dit niet voldoende 
helpt of toeneemt, dient u contact op te nemen met uw behandelende arts.
De huid kan nadien gevoelig en rood zijn op de plaats van de behandeling, dit verdwijnt na enkele dagen. Sommige 
mensen krijgen ook lichte koorts na de behandeling. Indien de temperatuur stijgt boven 38.5°C, neemt u ook best 
contact op met uw arts.

CONTACTGEGEVENS
Aarzel niet om bij vragen of problemen contact op te nemen:

• Niersteenverbrijzelaar A3 Tongeren, tel. 012 39 74 16
• Dienst spoedgevallen in Tongeren, tel. 012 39 68 22
• Uw huisarts


