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Introductie

Nierletsel is de meest voorkomende vorm van urogenitaal trauma, meestal veroorzaakt door een stomp 
buiktrauma. Niet-operatief management (NOM) voor stomp laaggradig nier trauma zorgt voor goede uitkomsten 
met weinig complicaties. Echter, er bestaat nog geen algemene consensus over de behandeling van hooggradig 
nierletsel. De aanwezigheid van urine extravasatie uit het verzamelsysteem van de nier lijkt essentieel voor de 
besluitvorming na trauma. De hypothese van de studie is dat patiënten met minimale urine lekkage op 
beeldvorming met retroperitoneale confinement (intacte fascie van Gerota) conservatief behandeld kunnen 
worden zonder percutane, endoscopische of chirurgische interventie.

Methode

Alle patiënten met nierletsel in het UMC Utrecht tussen 01-01-2007 en 31-12-2018 werden retrospectief 
geïncludeerd. Baseline karakteristieken, data van complicaties en mortaliteit werden verzameld uit het EPD. 
Patiënten werden verdeeld in groepen op basis van nierletsel en de behandeling die zij hebben ontvangen 
(conservatief vs. interventie). De interventies bestonden uit angio-embolisatie, dubbel-J katheter, nefrostomie 
katheter, niersparende laparotomie of nefrectomie.
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Resultaten

In totaal werden er 293 patiënten met traumatisch nierletsel geïncludeerd met een mediane leeftijd van 32 (20-
55) jaar oud en een mediane Injury Severity Score (ISS) van 20 (13-29). Van de 293 patiënten, 29 patiënten 
(10%) opgenomen met een hooggradig nierletsel (AIS graad 4 of 5). In totaal werden 277 patiënten conservatief 
behandeld (groep A, van wie 17 patiënten hooggradig nierletsel hadden) zonder dat er interventie nodig was. 
Zestien patiënten werden wel direct behandeld met een interventie voor hun nierletsel (groep B, waarvan 12 
patiënten met een hooggradige nierletsel). Zes patiënten werden primair behandeld met angio-embolisatie in 
verband met een actieve bloeding op beeldvorming. Op beeldvorming werd bij 15 patiënten urine lekkage 
vastgesteld waarbij er bij 13 van de 15 patiënten sprake was van retroperitoneale confinement, waarbij 10 



patiënten conservatief (groep A) behandeld werden en 5 patiënten (groep B) met urine lekkage kregen direct een 
interventie (open of endoscopisch)

Conclusie

Hemodynamische stabiliteit is leidend bij de keuze voor laparotomie, angio-embolisatie of niet-operatief 
management na traumatisch nierletsel. In hemodynamisch stabiele patiënten met urinelekkage, is 
retroperitoneale confinement (en afwezigheid van mid- of distale ureter letsel) van groot belang en heeft niet-
interventioneel management de voorkeur wat lijdt tot een succes ratio van 80%. Niet-operatief management in 
hemodynamisch stabiele patiënten met traumatisch nierletsel resulteert in een hoge mate van nierbehoud, 
ongeacht de gradatie van het nierletsel. 
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