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Met deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over het 

onderzoek prostaatbiopsie. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig 

te lezen.

Wat is een prostaatbiopsie?
Een prostaatbiopsie is een onderzoek waarbij stukjes weefsel (biopten) 

uit uw prostaat worden gehaald om deze te kunnen onderzoeken op 

afwijkingen. De uroloog brengt een echo sonde aan in de anus. Met 

een naald worden stukjes weefsel uit de prostaat weggenomen. Een 

afwijking kan op verschillende plaatsen in uw prostaat ontstaan. Uw 

prostaat wordt daarom meestal op verschillende plaatsen aangeprikt.

Wat is het doel van een prostaatbiopsie?
We voeren een biopsie uit om vast te kunnen stellen of er sprake is van 

een kwaadaardige aandoening van de prostaat (prostaatkanker). Dit 

wordt bijvoorbeeld uitgevoerd als u een (te) hoog PSA heeft.

Bij de prostaatbiopsie wordt gebruik gemaakt van echografie. Door de 

echografie wordt de prostaat zichtbaar op een beeldscherm en maakt de 

uroloog een driedimensionale afbeelding (reconstructie) van de prostaat. 

Deze afbeeldingen wordt door een computerprogramma gecombineerd 

met eerder gemaakte MRI-beelden. Op deze manier kan de uroloog een 

biopt nemen van verdachte plekken.

Voorbereiding
Als u bloed verdunnende medicijnen gebruikt, geef dit dan door aan 

uw behandeld arts. U moet waarschijnlijk een paar dagen voor het 

onderzoek stoppen met uw bloedverdunners (bijvoorbeeld Ascal, 

Marcoumar, Sintrom of Acenocoumarol, Apixaban). Uw uroloog vertelt u 

hoeveel dagen.

Daarnaast vragen we u om voor de behandeling het gedeelte tussen het 

scrotum en de anus te scheren.
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Thuismedicatie
Twee uur voor de afspraak vragen we u de volgende medicatie in te 

nemen:

 − Diclofenac eenmaal 100 mg zetpil  en eenmaal 1 gram paracetamol.

Het onderzoek
U meldt zich op de afgesproken dag en tijd op de Urologie polikliniek, 

bouwdeel E, eerste etage.

De uroloog voert het onderzoek samen met twee assistentes uit.

U ligt tijdens het onderzoek op een speciale behandeltafel met uw 

benen opgetrokken in de beensteunen. Voordat de biopsie start voelt 

de uroloog aan de prostaat met zijn vinger via de anus en wordt de huid 

van het perineum gedesinfecteerd (gebied tussen de balzak en de anus). 

Vervolgens verdooft hij de huid van het perineum en het weefsel tussen 

de huid en prostaat met een dunne naald. Ook wordt er dieper richting 

de prostaat nog een verdoving geplaatst.

De biopten worden afgenomen met een naald, die via het perineum 

heel precies in de prostaat wordt gebracht. Met de echo sonde kan de 

uroloog de naald precies op de juiste locatie plaatsen.

De biopsie vindt plaats via de huid 

van het perineum, het gebied 

tussen het scrotum (balzak) en de 

anus, dit heeft als voordeel dat de 

kans op een infectie nihil is.
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Wat kunt u na het onderzoek verwachten?
Het is mogelijk dat u via de huid een beetje bloed verliest. U krijgt 

daarom een absorberend verband voor in uw ondergoed. Ook kan er 

een beetje bloed bij uw urine of zaadvocht zitten. Het bloed bij uw urine 

verdwijnt over het algemeen snel, wanneer u gedurende een dag extra 

drinkt. Wanneer u na vijf tot zeven dagen nog bloed in uw urine heeft, 

moet u contact opnemen met uw uroloog. Het bloed in het zaadvocht 

verdwijnt meestal wat langzamer, dit kan tot 6 weken aanhouden. Het 

kan zijn dat u na de ingreep temperatuurverhoging heeft . Wanneer dit 

hoger is als 38.5 graden moet u contact opnemen met het ziekenhuis.

Let op!

Na de behandeling mag u niet actief deelnemen aan het verkeer.

Zorg ervoor dat iemand u naar huis brengt!

Fietsen wordt de eerste week afgeraden.

Wanneer krijgt u de uitslag?
De stukjes prostaatweefsel worden onderzocht door de patholoog. 

Dit duurt ongeveer 10 dagen. Voor de uitslag van het onderzoek krijgt 

u een telefonische afspraak. Op basis van de uitslag kan het zijn dat 

u aanvullend onderzoek krijgt of dat er op korter termijn een afspraak 

wordt gepland voor een behandeladvies.

Mogelijke complicaties
Na het onderzoek kunnen de volgende complicaties optreden:

 − Bloed in uw ontlasting en/of urine.

 − Bloed in uw sperma. Dit kan soms enkele weken tot maanden duren.

Deze klachten zijn niet verontrustend of gevaarlijk en verdwijnen vanzelf.
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Wanneer moet u contact opnemen?
U moet contact opnemen als u:

 − Langdurig veel bloed (gekleurd als rode wijn of met stolsels) in de 

urine ziet.

 − Het gevoel heeft van een volle blaas, maar niet kan plassen.

 − Als u pijnklachten of koorts boven de 38,5 heeft.

Ook als u nog vragen heeft, stel deze dan gerust aan uw behandelend 

arts of verpleegkundige. De polikliniek Urologie is van maandag t/m 

vrijdag tussen 08.30 – 12.00 uur en tussen 13.00 – 16.00 uur te bereiken: 

(010) 291 22 65. Vanaf 16.00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u 

contact opnemen Spoedeisende Hulp: (010) 291 35 99.



PATIËNTENINFORMATIE

Notities

7



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u 
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please 
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da 
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, 
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

05460-N
L, 15 no

vem
b

er 2022


