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Echografie van de prostaat met
biopsie

Uw afspraak is op ________-________-________ om ________.________ uur

Een prostaatbiopsie is een ingreep waarbij stukjes weefsel uit de
prostaat worden genomen voor onderzoek. De biopsie gebeurt altijd met
behulp van een echo van de prostaat.
Een echografie is een onderzoek dat gebruik maakt van geluidsgolven. De echoprobe is een
langwerpig instrument, dat via de anus en de endeldarm een afbeelding kan maken van de
prostaat. Via dit onderzoek meten we onder andere de grootte van de prostaat en
controleren we op eventuele afwijkingen.

De prostaat
De prostaat is een klier die normaal ongeveer zo groot is als een kastanje. Deze klier maakt
zaadvloeistof, een onderdeel van sperma. De prostaat zit onder de blaas waar de blaas
overgaat in de plasbuis. De plasbuis loopt door de prostaat heen.

Afwijking aan de prostaat
Afwijkingen aan de prostaat kunnen plasproblemen geven. Meestal gaat het om een
goedaardige vergroting van de prostaat. Soms ontstaat binnen de prostaat kwaadaardig
weefsel (prostaatkanker). Via echografie kan de arts zien hoe groot de prostaat is. Ook kan
hij via een biopsie weefsel wegnemen voor verder onderzoek.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Voor het onderzoek




U heeft bij het maken van de afspraak een recept voor een tablet antibiotica
meegekregen. Neem 2 uur voor de behandeling 1 tablet (meestal 500 mg
Ciprofloxacine). Dit medicijn verkleint de kans op een infectie na de behandeling.
Gebruikt u bloedverdunnende middelen: Plavix (clopidogrel), Ascal (acetylsalicylzuur),
Sintrom (acenocoumarol), Marcoumar (fenprocoumon), Brilique (ticagrelor), Xarelto
(rivaroxaban), Eliquis (apixaban), Pradaxa (dabigatran) of Lixiana (edoxaban)? Overleg
dan vooraf met uw arts. Het is meestal nodig tijdelijk te stoppen met het gebruik van dit
medicijn.

Het onderzoek
De arts doet het onderzoek samen met een assistent. De assistent brengt u naar een
kleedkamer waar u de kleding van het onderlichaam kunt uittrekken. De kleding van het
bovenlichaam houdt u aan.
 Wij vragen u plaats te nemen op de onderzoekstafel. U ligt op uw linkerzijde met licht
opgetrokken knieën of op uw rug met de benen gespreid in beensteunen.
 De arts voelt met de vinger via de anus naar de prostaat (rectaal toucher). Daarna brengt
hij via de anus de echoprobe in. Deze is iets dikker dan een vinger. Het inbrengen van
het instrument is niet pijnlijk, maar geeft soms een onaangenaam drukkend gevoel in de
anus en onderbuik.
 Tijdens het onderzoek bekijkt de arts de prostaat.
 Met behulp van de beelden van de echo, neemt de arts 8 tot 12 stukjes zeer kleine
stukjes weefsel (biopten) uit de prostaat. Dit gebeurt met een naald. Hierbij hoort u een
klikkend geluid.
 De biopsie kan onaangenaam en kortdurend pijnlijk zijn.

De uitslag
De patholoog onderzoek het afgenomen weefsel. Het duurt ongeveer een week voordat de
uitslag bekend is. Daarna heeft u een afspraak en bespreekt de arts de resultaten van het
weefselonderzoek met u. We adviseren u om een vertrouwd persoon mee te nemen naar
deze afspraak. Twee horen meer dan een.

Na het onderzoek






Na het onderzoek kunt u meteen naar huis. Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer
is geen probleem.
Gedurende enkele dagen tot een week kan er wat bloed in de urine, ontlasting of in het
sperma zitten. Het sperma kan langere tijd wat verkleurd zijn. Dit is niet verontrustend of
gevaarlijk.
Het plassen kan tijdelijk wat moeilijker gaan.
Soms is er enkele uren na het onderzoek een zeurende pijn in de onderbuik of achter de
balzak.

Wanneer neemt u direct contact op?
Neem contact met ons op als u een van de volgende verschijnselen heeft:
 koorts boven de 38,5°C, bel dan direct met het ziekenhuis en niet eerst met de huisarts
 u heeft bloedverlies dat langer dan twee weken aanhoudt
 u plast heel veel moeilijker.
Overdag belt u met de polikliniek Urologie, ’s avonds of in het weekend met de afdeling
Spoedeisende Hulp locatie Oost
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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

Meer informatie online


www.olvg.nl/urologie

Contact
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.
polikliniek Urologie, locatie Oost
T
020 510 86 94 (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
buiten kantoortijden: afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost
T
020 599 30 16 (7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar)

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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