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Echografie van de prostaat

Een echografie is een onderzoek dat gebruik maakt van geluidsgolven.
De echoscoop, een langwerpig instrument, zendt geluidsgolven uit. Deze
geluidsgolven worden omgezet in bewegende beelden die u op een
monitor kunt zien. Van deze beelden maakt de uroloog foto's.
Een echografie van de prostaat gebeurt via de anus en de endeldarm. Door dit onderzoek
kan de uroloog de grootte van de prostaat beoordelen en eventuele afwijkingen opsporen.
Meldt u zich eerst even bij de balie? Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.
Zorg ervoor dat u altijd een identiteitsbewijs bij u heeft, vanwege de identificatieplicht en om
fraude met zorgpassen te voorkomen.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer tien minuten.

Voor het onderzoek
De prostaat is beter af te beelden als uw blaas niet helemaal leeg is. Wij vragen u daarom
kort voor het onderzoek niet te plassen.

Het onderzoek
In een kleedkamer kunt u de kleding van het onderlichaam uittrekken. De kleding van het
bovenlichaam houdt u aan. De verpleegkundige vraagt u in rugligging plaats te nemen op de
onderzoekstafel met de benen gespreid in beensteunen.
De arts voelt via de anus naar de prostaat. Om dit te vergemakkelijken maakt hij gebruik van
een glijmiddel. Daarna brengt hij via de anus een echoscoop in. Deze is ongeveer zo dik als
een vinger. Het inbrengen van het instrument is vaak onaangenaam en kan zelfs pijnlijk zijn.
Tijdens het onderzoek bestudeert de arts de prostaat.

De uitslag
Na afloop van het onderzoek bespreekt de arts de uitslag met u.

Naar huis
Na het onderzoek mag u naar huis. Gebruik van eigen of openbaar vervoer is geen
probleem.

Complicaties
Complicaties zijn niet te verwachten.
De informatie over dit onderzoek is bedoeld als aanvulling op het gesprek met de arts. De
algemene aard van de informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie.
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel die dan gerust aan de arts of
verpleegkundige. Of bel met de polikliniek Urologie.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Contact
polikliniek Urologie, locatie Oost
T
020 599 30 53 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
E
urologie@olvg.nl
P3
polikliniek Urologie, locatie West
T
020 510 86 94 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
E
urologie@olvg.nl
Route 16
Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?
Bel zo snel mogelijk met de afdeling! Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.
Uw afspraak is op ________-________-________ om ________:________ uur

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

IJburg
IJburglaan 727
1087 CH Amsterdam

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene_voorwaarden. Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht
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