Echografie van de
prostaat met een
punctie

U bent door de uroloog verwezen voor een echografie en een
punctie van de prostaat. Echografie is een inwendig onderzoek
waarbij met behulp van geluidsgolven de prostaat en omgeving
ervan in beeld worden gebracht. Soms is het beeld van de echo
niet duidelijk genoeg om te zien wat er precies aan de hand is
met de prostaat. Om goed te kunnen vaststellen of er sprake is
van een goed- of kwaadaardige aandoening, wordt een punctie
gedaan. De uroloog haalt dan met een naald twaalf stukjes
weefsel uit de prostaat weg. De weggenomen stukjes weefsel
gaan naar het laboratorium voor onderzoek.

De prostaat
De prostaat is een klier die normaal gesproken ongeveer de grootte en
vorm heeft van een kastanje. Deze klier dient voor de productie van
zaadvloeistof. De prostaat bevindt zich aan de onderzijde van de blaas,
waar de blaas overgaat in de plasbuis. Prostaatvergroting kan leiden
tot plasproblemen. Meestal gaat het om een goedaardige vergroting of
ontsteking. Het komt echter ook voor dat in de prostaat kanker ontstaat.

Voorbereiding
• Bij de afspraakbevestiging krijgt u een recept mee voor antibiotica. Ga
met het recept naar uw eigen apotheek en begin zoals voorgeschreven
met de korte antibioticakuur.

• Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, dan moet u hier vijf dagen voor
het onderzoek mee stoppen, tenzij de arts anders aangeeft. Is dit niet met
u besproken of heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact op met de
polikliniek Urologie.
• Het is verstandig dat u direct na het onderzoek niet zelf autorijdt en niet
fietst. Daarom raden wij u aan om voor vervoer van en naar het ziekenhuis
iemand mee te vragen.

Het onderzoek
De doktersassistente brengt u naar de echokamer, waar u uw broek en
ondergoed uitdoet. U kunt uw bovenkleding en sokken aanhouden. U
gaat op uw zij op een onderzoekstafel liggen. U probeert uw knieën zover
mogelijk op te trekken. De echografie wordt verricht met een speciale staaf
via de anus. Op deze staaf wordt glijmiddel aangebracht. Het is belangrijk
dat u de sluitspier goed ontspant. Het onderzoek kan dan, zelfs bij kloofjes
of aambeien, redelijk pijnloos verlopen.
De uroloog neemt met een naald in de staaf twaalf stukjes weefsel
(biopten) weg. Hiervoor wordt op verschillende plaatsen in de prostaat
geprikt. U kunt dat wegnemen van weefsel voelen als een kort prikje of
schokje. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Het weefsel wordt in
het laboratorium onderzocht.

Nazorg
Na het onderzoek kunt u weer naar huis. In de meeste gevallen zijn er geen
pijnklachten. Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, mag u hier
’s avonds weer mee beginnen.

Complicaties
U kunt wat bloedverlies hebben in de urine, de ontlasting en het sperma.
Dit is niet verontrustend en is meestal na één à twee weken verdwenen. Het
sperma kan wel tot vier weken verkleurd zijn. Het advies is om dan extra te
drinken.

Krijgt u koorts boven 38,5° C, dan moet u contact opnemen met uw
behandelend arts of buiten kantoortijden met de Spoedeisende Hulp.
U heeft dan waarschijnlijk een infectie. Als u op de juiste wijze uw
antibiotica inneemt, is de kans op een infectie zeer klein.

Uitslag
U krijgt voor het bespreken van de uitslag een afspraak. Deze afspraak
vindt een week na het onderzoek plaats.

Bericht van verhindering
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk de
polikliniek Urologie om u af te melden. In uw plaats kan dan een andere
patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde onderzoeken worden in
rekening gebracht.

Contact
Deze folder geeft algemene informatie over de behandeling. Heeft u na
het lezen van de folder nog vragen of heeft u vragen over uw specifieke
situatie, stelt u die dan aan uw uroloog. De contactgegevens:
• Polikliniek Urologie HMC Antoniushove:
• Polikliniek Urologie HMC Westeinde:		

088 979 43 90
088 979 24 54

Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende
Hulp (SEH):
• SEH HMC Bronovo:		
• SEH HMC Westeinde:

088 979 44 45
088 979 23 80

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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