ECHOGRAFIE VAN DE PROSTAAT/
PROSTAATBIOPSIE
In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie
over de echografie van de prostaat en de prostaatbiopsie. Wij adviseren u deze
informatie zorgvuldig te lezen. Indien voor u van toepassing zullen aanvullingen
en/of wijzigingen op deze algemene informatie altijd door uw behandelend arts
aan u worden meegedeeld.
Algemeen
De prostaat is een klier, ongeveer zo
groot als een walnoot, die vlak onder de
blaasuitgang om de urinebuis heen ligt.
De functie van de prostaat is het produceren van vocht, dat de zaadcellen activeert. De urinebuis verzorgt de urineafvoer vanuit de blaas naar buiten.
Wanneer de prostaat vergroot is, kan de
urineafvoer worden belemmerd. Meestal
gaat het om een goedaardige vergroting,
maar soms kan ook kwaadaardig weefsel
ontstaan. Door een prostaatvergroting
ontstaan verschillende klachten zoals
moeilijk en vaak plassen, veel aandrang
en toch een kleine plas of ongewild
urineverlies (incontinentie).
Doel van het onderzoek
Door echografisch onderzoek van de
prostaat krijgt uw behandelend arts aanvullende informatie bij de onderzoeken
die bij u al zijn verricht.

Echografie is een onderzoek waarbij door
middel van geluidsgolven een afbeelding
van de prostaat op een monitor zichtbaar
wordt. Dit gebeurt met behulp van een
tastknop die werkt als zender en ontvanger. Op deze manier krijgt uw behandelend arts informatie over de prostaat.
Voorbereiding
Voor het onderzoek is het van belang dat
de blaas goed gevuld is. Daarom vragen
wij u om 2 à 3 uur vóór het onderzoek
niet meer te plassen. Verder zijn geen
speciale voorbereidingen nodig. Het
onderzoek vindt poliklinisch plaats op de
Behandelpolikliniek (route 99). Het is niet
nodig vervoer naar huis te regelen.
Het onderzoek
Echografie
U wordt verzocht de kleding van uw
onderlichaam uit te doen en plaats te
nemen op de onderzoektafel met gespreide benen in de beensteunen of liggend
op uw linkerzij.
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Uw behandelend arts schuift een buisje
met daarin de tastknop enkele centimeters in de anus. Tijdens het onderzoek
worden foto´s van de prostaat gemaakt.
Een echografisch onderzoek is niet
pijnlijk.

bloed in uw urine aanwezig is, adviseren
wij u veel te drinken.
Neem contact op met uw behandelend
arts als het bloedverlies langer dan drie
dagen duurt of als uw temperatuur hoger
is dan 38,5˚C. Uw behandelend arts zal
dan antibiotica voorschrijven om infectie
te voorkomen.

Biopsie
Soms is het nodig een biopsie te verrichten. Uw behandelend arts neemt dan
met een naald enkele stukjes weefsel uit
de prostaat weg die in het laboratorium
worden onderzocht. Deze prikken zijn
niet pijnlijk, hooguit gevoelig.

Ook kan bloed bij de zaadlozing voorkomen. Dit kan enkele maanden aanhouden maar is niet erg, ook niet tijdens
geslachtsgemeenschap.
Wat te doen in geval van ziekte of
verhindering
Mocht u onverhoopt door ziekte of om
andere redenen verhinderd zijn uw
afspraak na te komen, neemt u dan zo
snel mogelijk contact op met de medewerkers van de polikliniek Urologie. Zij
zijn op werkdagen van 08.00 tot 16.30
uur bereikbaar op telefoonnummer
(0181) 65 83 89.

Als er biopten worden genomen, dient u
vóór het onderzoek te starten met de
antibiotica welke u via een recept van uw
behandelend arts heeft ontvangen.
Tevens is het noodzakelijk het gebruik
van bepaalde medicijnen tijdelijk te
stoppen (o.a. bloedverdunners). Uw
behandelend arts zal dit met u bespreken
en u adviseren.
De uitslag
Uw behandelend arts bespreekt de uitslag van het echo-onderzoek meestal
direct met u. De uitslag van het weefselonderzoek ontvangt u na één à twee
weken. Hiervoor wordt een aparte
afspraak met u gemaakt.

Dit is belangrijk omdat in uw plaats een
andere patiënt kan worden behandeld. U
kunt dan natuurlijk ook direct een nieuwe
afspraak maken voor uzelf!
Tot slot
Mocht u na het lezen van deze algemene
informatie nog vragen hebben, stelt u die
dan gerust aan uw behandelend arts of
de assistente van de polikliniek Urologie.

Na het onderzoek
Na afloop kunt u meestal meteen naar
huis. Gebruik van eigen auto of openbaar
vervoer is geen enkel probleem.

Voor meer informatie over de afdeling
Urologie van het Spijkenisse Medisch
Centrum en over urologische onderzoeken en behandelingen verwijzen wij u
naar www.spijkenissemc.nl > specialisme
Urologie.

Bijwerkingen
Een echografisch onderzoek kent geen
bijwerkingen. Na de biopsie kan wat
bloed meekomen bij de urine en ontlasting. Dit kan enkele dagen duren. Als er
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Wij maken u er op attent, dat vergoeding
van de kosten voor onderzoek of behandeling in het Spijkenisse Medisch
Centrum afhankelijk is van uw zorgverzekeraar en de zorgpolis die u heeft afgesloten. Om verrassingen te voorkomen
adviseren wij u contact op te nemen met
uw zorgverzekeraar om na te gaan in
hoeverre de kosten voor u worden
vergoed.
Meer informatie leest u in de folder
‘Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?’ op
www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht >
item Algemeen en die tevens verkrijgbaar
is bij de medewerkers van het ziekenhuis.
Kijk ook eens op www.dezorgnota.nl.
Deze website biedt informatie over de
zorgnota en de zorgkosten in het algemeen, geeft antwoord op veel gestelde
vragen en geeft aan waar u met welke
vraag terecht kunt.
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