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Nierdrain wisselen met opname 
  
Uw specialist heeft u voor het wisselen van uw nierdrain verwezen naar de afdeling radiologie. 

Voor deze behandeling wordt u opgenomen op een verpleegafdeling in het ziekenhuis. De 

opnameduur is afhankelijk van de behandeling en is vooraf met u besproken. 

Het wisselen van uw drain vindt plaats op de afdeling radiologie. 

Op de dag van opname meldt u zich bij de gastenservice, receptie hoofdingang locatie Almelo. 

Datum en tijdstip wordt u per post toegestuurd. 

 

Verhindering                                                                    
Wanneer u op de behandeldatum of het 

tijdstip verhinderd bent, verzoeken wij u 

vriendelijk zo spoedig mogelijk telefonisch 

contact met ons op te nemen. 

Secretariaat radiologie, telefoonnummer: 088 

708 37 00. 
 
Zwangerschap 
Röntgenstralen kunnen gevaarlijk zijn voor 

het ongeboren kind. Als u zwanger bent, of 

denkt te zijn, moet u dit vóór de behandeling 

melden. 
 
Voorbereiding 
Dieet 

Tot 1/2 uur voor het melden bij de gasten- 

service mag u nog een licht 

ontbijt/lunch gebruiken: 

 1 snee brood of 2 beschuiten met 

beleg. 

 1 kop thee, koffie. 

Daarna mag u niet meer eten, drinken of 

roken. 
 
Medicijnen 
Gebruikt u medicijnen? Dan graag aandacht 

voor onderstaande. Heeft uw aanvragend 

specialist u andere voorschriften gegeven, 

dan is het van belang dat u zich aan deze 

voorschriften houdt. 

 

 Als u Sintrom (acenocoumarol) gebruikt, 

dient u hier 3 dagen voor de behandeling mee 

te stoppen. 

  

 Als u Marcoumar (fenprocoumon) gebruikt, 

dient u hier 7 dagen voor de behandeling mee 

te stoppen.  

 

Bij gebruik van Sintrom, Marcoumar wordt 

vooraf aan de behandeling bloed afgenomen. 

 

Alle andere voorgeschreven medicijnen moet 

u blijven innemen tenzij anders 

voorgeschreven. 

 
Verloop van de behandeling 
U wordt behandeld door een radioloog.  

U wordt in bed naar de afdeling radiologie 

gebracht.  U wordt verzocht op de 

behandeltafel plaats te nemen. Afhankelijk 

van de intreeplaats van uw drain wordt u in 

buikligging of zijligging gelegd. 

Om steriel te werken wordt de entreeplaats 

van de drain en de huid om de entreeplaats 

ontsmet. Ook wordt u toegedekt met steriele 

doeken. 

Onder doorlichting brengt de radioloog de 

voerdraad in. Daarna verwijdert hij over deze 

draad de bestaande drain en brengt de 

nieuwe drain in. De radiodiagnostisch 

laborant bevestigt de drain op uw huid en aan 

een urinezak. 

Na het onderzoek wordt u weer opgehaald en 

naar de verpleegafdeling gebracht. 
 

Duur 
De behandeling duurt 15 tot 30 minuten. 

Na ongeveer 2 uur mag u naar huis. 
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Nazorg 
Afhankelijk van het type drain die u heeft 

gekregen, kan deze 3 of 6 maanden in uw 

nier blijven. Indien u na deze periode nog 

steeds een drain nodig heeft zorgt uw 

aanvragend specialist voor een nieuwe 

verwijzing voor de drainwissel en ontvangt u 

een afspraakbevestiging. Het verzorgen van 

de drain wordt in overleg met uw specialist 

besproken.   

 

Neem contact op indien 
 U koorts krijgt (38,5°C of hoger). 

 U huiduitslag krijgt. 

 De kleur van uw urine verandert naar 

rood. 

 De drain geen urine uitscheidt. 

 

Tijdens kantooruren kunt u telefonisch 

contact opnemen met het secretariaat 

urologie: 088 708 33 90. 

Buiten kantoortijden kunt u bij deze klachten 

en/of andere klachten die niet kunnen 

wachten tot de volgende werkdag, bellen met 

de spoedeisende hulp van ZGT: 

088 708 78 78. 

 

Vragen 
Mocht u na het lezen van deze informatie nog 

vragen hebben, stel deze gerust. Wij willen 

deze graag voor u beantwoorden. 

Op werkdagen zijn wij tussen 08.00 en 16.30 

uur telefonisch bereikbaar via secretariaat 

urologie: 088 708 33 90. 

 
Lees ook 
 Folder Opname 
 Folder rechten en plichten 

 
Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 
persoonlijke gegevens checken, of 
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer info 
op: www.zgt.nl/mijnzgt. 

 
 

http://www.zgt.nl/mijnzgt

