Prostaatecho of prostaatbiopsie

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een prostaatecho of
prostaatbiopsie te laten doen. In deze folder kunt u nalezen wat het
onderzoek inhoud. Wij adviseren u deze informatie van te voren zorgvuldig
door te lezen. Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek urologie.

De functie van de prostaat
De prostaat is een klier, ongeveer zo groot als een walnoot, die zich vlak onder de
blaas en rondom het eerste gedeelte van uw plasbuis bevindt. De prostaat heeft
een functie bij de productie van het zaadvocht. Vanaf ongeveer de leeftijd van 30
jaar neemt de prostaat langzaam in grootte toe. Als de prostaat vergroot is, dan
kan de urineafvoer belemmerd worden. Hierdoor ontstaan klachten als moeilijk en
vaak plassen, veel aandrang voelen en toch een kleine hoeveelheid urine
produceren, incontinentie. Meestal gaat het om een goedaardige vergroting. In
een enkel geval kan in de prostaat een kwaadaardige ontsporing ontstaan.

Een prostaatecho/prostaatbiopsie
Echografisch onderzoek kan de uroloog aanvullende informatie geven op de
onderzoeken die hij al bij u verricht heeft. Een echografie is een onderzoek
waarbij door middel van geluidsgolven een afbeelding van de prostaat op een tvmonitor te zien is.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van informatie over de grootte en
structuur van de prostaat. Een biopsie wordt verricht om weefsel te laten
onderzoeken op het laboratorium.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Voorbereiding
In verband met het aan- en uitkleden adviseren wij u gemakkelijke kleding te
dragen. Als de uroloog een biopsie verricht krijgt u antibiotica voorgeschreven, dit
om een infectie te voorkomen. Deze tablet neemt u 2 uur voor het onderzoek
in. Anders kan dit onderzoek niet doorgaan.
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, zoals Marcoumar, Sintrommitis,
Ascal of Aspirine, is het belangrijk dat u dit meldt aan de uroloog.
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Deze medicijnen geven namelijk een verhoogde kans op een nabloeding bij een
prostaatbiopsie. Het gebruik van bloedverdunnende medicijnen wordt in overleg
met uw arts meestal één week voorafgaand aan het onderzoek gestopt.
Voor het onderzoek zijn geen verdere voorbereidingen noodzakelijk.

Het onderzoek
Nadat u zich gemeld heeft bij de balie van de polikliniek urologie, neemt u plaats
in de wachtkamer. De verpleegkundige komt u halen als u aan de beurt bent.
Voor het onderzoek is het noodzakelijk dat u uw onderkleding uitdoet, de
onderbroek en pantalon. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoektafel op
uw linkerzij met uw knieën opgetrokken.
De uroloog brengt een echosonde enkele centimeters in de anus.
Met deze sonde kan de prostaat worden onderzocht. Soms is het nodig een
biopsie te verrichten. Via de sonde kan met een speciale naald wat weefsel
worden weggenomen. Dit ervaart u als enkele prikken, die doorgaans als niet
pijnlijk worden beschouwd.
De ervaring leert dat als u zich zo goed mogelijk probeert te ontspannen, u zo min
mogelijk voelt. Het weefsel wordt opgestuurd naar het laboratorium voor nader
onderzoek.

Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u uw normale werkzaamheden weer hervatten.

Complicaties
Het onderzoek verloopt meestal zonder problemen.
Als er weefsel is weggenomen kan er met de urine, ontlasting of zaadlozing wat
bloed meekomen. Dit kan enkele dagen tot weken duren. Als er bloed in uw urine
zit, dan kunt u het beste veel drinken. Als het bloedverlies langer dan een week
aanhoudt is het noodzakelijk dat u contact opneemt met de uroloog.
Als u koorts krijgt boven de 38.5C, is het noodzakelijk dat u direct contact
opneemt met de uroloog.
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Uitslag
Meestal kan de uroloog u direct de uitslag vertellen van de echografie. Als er een
biopsie verricht is, krijgt u de uitslag na ongeveer één tot twee weken op de
polikliniek. Een afspraak hiervoor krijgt u mee. Tijdens dit gesprek bespreekt de
uroloog het eventuele vervolgtraject met u.
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te melden.
Heeft u nog vragen?
Binnen 30 dagen na de behandeling neemt u contact op met de poli urologie, te
bereiken van maandag tot en met vrijdag van
8.00-16.00 uur,  0187 60 71 90.
Buiten kantoortijden met de Spoed Eisende Hulp (SEH),
 0187 60 79 90.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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