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Een biopsie is het wegnemen van een uiterst klein stukje 

weefsel uit een orgaan. Bij een nierbiopsie haalt de arts 

een stukje weefsel weg met een speciale naald, via een 

prik in de rug. Dit weefsel gaat naar het laboratorium voor 

nader onderzoek. Het onderzoek is van groot belang bij 

het stellen van de juiste diagnose bij veel aandoeningen 

van de nieren.  

 

Voorbereiding onderzoek 

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Als u 

bloeddrukmedicatie gebruikt moet u deze wel innemen 

met een beetje water. De avond voor het onderzoek mag 

u vanaf 22.00 uur niet meer eten, drinken en roken.   

 

Het onderzoek 

U ligt op een onderzoektafel op uw buik, omdat de biopsie 

via de rug plaatsvindt. Om de nieren enigszins op hun 

plaats te houden krijgt u een zandzakje in de maagstreek. 

Dat voelt wat ongemakkelijk aan. Met behulp van 

ultrageluidsgolven bepaalt de internist de precieze ligging 

van de nieren. Dit is volstrekt een pijnloze en 

ongevaarlijke handeling.  

 

Nadat een plaatselijke verdoving is ingespoten krijgt u een 

prik in het onderste deel van de linkernier. Vervolgens 

wordt een huidsnede van een paar millimeter gemaakt 

waar de biopsienaald kan worden ingebracht. De arts 

controleert of de juiste plaats is bereikt, dit is te zien aan 

de naald die met de ademhaling op en neer gaat.  

 

De eigenlijke biopsie vindt plaats als de buitenkant van de 

nier bereikt is. Om complicaties te voorkomen vraagt de 

internist u de adem even stil te houden. De naald gaat in 

één keer pijnloos in de nier. Wanneer de naald uit de nier 

is teruggetrokken kunt u weer doorademen. Meestal 

neemt de arts twee pijpjes nierweefsel weg. Ter afsluiting 

van het onderzoek krijgt u een drukverband om uw 

middel.  

 

 

 

Na het onderzoek 

Na het onderzoek: 

 

 gaat u terug naar de afdeling. 

 blijft u 4 uur op uw rug liggen waardoor het wondje 

goed wordt afgedrukt. 

 kan pijn op de prikplaats ontstaan als gevolg van een 

kleine bloeding, dit is geen reden tot ongerustheid. 

Om de (kleine) kans op een nabloeding te voorkomen 

wordt vóór de ingreep de stolbaarheid van het bloed 

onderzocht.  

 kan de urine bloederig zijn. Vertel dit de 

verpleegkundige als u problemen krijgt met plassen. 

 

Uitslag 

Het stukje nierweefsel wordt opgestuurd voor onderzoek. 

Het duurt daarom een aantal dagen voordat de uitslag 

bekend is. U maakt zelf een nieuwe afspraak om de uitslag 

met uw arts te bespreken. 

 

Belangrijk 

 Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. 

 De kleine ingreep vraagt om een dagopname. 

 Het goed stilhouden van de ademhaling als daarom 

wordt gevraagd voorkomt complicaties. 

 Blijf de eerste 2 uur na het onderzoek moet u rustig 

op uw rug blijven liggen. 

 

Tot slot 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze 

gerust aan uw behandelend arts. 
 

Nierbiopsie 
Deze folder geeft u informatie over een nierbiopsie. Het is goed u te realiseren dat 

voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.  
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