Patiënteninformatie

Prostaatonderzoek
Het nemen van een prostaatbiopt met behulp van echografie
Samen met uw behandelend uroloog heeft u besproken dat u een prostaatonderzoek zult
ondergaan waarbij weefsel uit de prostaat (prostaatbiopt) wordt weggenomen. Dit betreft een
echografisch onderzoek. Hierbij wordt een langwerpig instrument (echoprobe) via de anus in de
endeldarm gebracht.
Tijdens dit onderzoek zendt het instrument geluidsgolven uit. Deze geluidsgolven worden
omgezet in bewegende beelden, die op een monitor kunnen worden bekeken. Zo kan de arts de
prostaat en de omgeving goed beoordelen en uiteindelijk biopten nemen.

1. Het nemen van een prostaatbiopt met behulp van echografie

Voorbereiding
De uroloog heeft antibiotica voorgeschreven om de kans op een infectie na het onderzoek te
verkleinen. Neem deze in zoals op het etiket staat vermeld. Wanneer u bloedverdunnende
middelen gebruikt, is het belangrijk om dit te melden aan de uroloog. Hij vertelt u of u tijdelijk
moet stoppen of dat u deze kunt blijven gebruiken.
Onderzoek
Het onderzoek vindt plaats op de Functieafdeling Urologie op niveau 2. Volg route G.
De verpleegkundige roept u op en brengt u naar een kleedkamer. Hier vragen wij u uw
onderkleding en schoenen uit te trekken. U mag de bovenkleding aanhouden. Wanneer u er klaar
voor bent, neemt u plaats op de onderzoekstafel. U ligt op uw rug met de benen gespreid in de
beensteunen. Voor het onderzoek voelt de behandelend arts eerst via de anus naar uw prostaat.
Tijdens het onderzoek brengt de arts via de echoprobe een dunne naald naar binnen om zo een
klein stukje weefsel (biopt) uit de prostaat te nemen. Afhankelijk van de grootte van de prostaat
neemt hij 8 tot 12 biopten. Dit maakt een klikkend geluid. Het nemen van een biopt kan kort een
lichte pijn geven. Na het onderzoek stopt de uroloog een soort tampon in de anus om het
eventuele bloeden te stelpen. Deze tampon lost vanzelf op of komt met de ontlasting mee naar
buiten. De prostaatbiopten worden opgestuurd voor onderzoek.
Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.
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Na het onderzoek
Na het prostaatonderzoek kunt u meteen naar huis. Wij raden u aan om met het openbaar
vervoer te komen dan wel iemand mee te nemen die u naar huis brengt. Wij raden u sterk af om
met de fiets te komen en om die dag te fietsen.
Mogelijke complicaties / bijwerkingen
Na het onderzoek kunt u wat bloed verliezen bij de:
 urine
 ontlasting
 zaadlozing (bruine verkleuring, dit kan tot 6 weken erna)
Het bloedverlies is volstrekt onschuldig.
Daarnaast kan het zijn dat u wat vaker moet plassen en dat het plassen wat pijnlijk is. Het is
verstandig om goed te drinken.
Neem contact op met de polikliniek Urologie of de Spoed Eisende Hulp wanneer:
 u koorts heeft vanaf 38,5˚C en/of meer
 u niet meer kunt plassen
 het frequente en pijnlijk plassen langer dan een week aanhoudt.
De uitslag
Ongeveer twee weken na het prostaatonderzoek komt u op de polikliniek Urologie voor de uitslag.
Contact
Wij zijn te bereiken op de volgende nummers:
Polikliniek Urologie:
Functieafdeling Urologie:
Spoed Eisende hulp:

T: 043-387 74 00
T: 043-387 57 74
T: 043-387 67 00 (buiten kantooruren)
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