
Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: 010 - 291 19 11 

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

PATIËNTENINFORMATIE

PATIËNTEN
INFORMATIE

Prostaat
biopsie

m
zp

2394 juni 2014



PATIËNTENINFORMATIE

Door middel van deze informatiefolder 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 

weggenomen om deze te kunnen onderzoeken op 

afwijkingen. De uroloog brengt een kunststof buisje 

(een elektronische vinger) enkele centimeters in de 

anus om stukjes weefsel uit de prostaat weg te 

nemen. 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?
Een biopsie wordt uitgevoerd bij mannen om vast te 

kunnen stellen of er sprake is van een kwaadaardige 

aandoening van de prostaat. Dit wordt bijvoorbeeld 

uitgevoerd als de patiënt een (te) hoog PSA heeft.

Voorbereiding
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, geef 

dit dan door aan uw behandeld arts. U moet een paar 

dagen voor het onderzoek stoppen met uw 

bloedverdunners (ascal, acetylsalicylzuur, marcoumar, 

sintrom of acenocoumarol). Uw uroloog vertelt u 

hoeveel dagen. Om de kans op ontstekingen te 

verkleinen krijgt u antibiotica voorgeschreven. Dit 

wordt één uur vóór het onderzoek via een infuus 

toegediend op de dagbehandeling. Soms wordt voor 

langere duur antibiotica gegeven.

Het onderzoek
Een prostaatbiopsie vindt meestal poliklinisch plaats. 

De uroloog voert het onderzoek samen met een 

verpleegkundige uit. In de kleedkamer kunt u de 

kleding van uw onderlichaam uittrekken. De kleding 

van uw bovenlichaam mag u aanhouden. 

Het onderzoek kan plaatsvinden in rugligging met de 

benen in beensteunen, of in zijligging.

De uroloog brengt de echosonde met daarop wat gel 

in de anus en kijkt zo naar de prostaat. Met een 

dunne naald worden vervolgens stukjes weefsel uit 

uw prostaat weggenomen. Hier kunt u wat van 

voelen. Het onderzoek duurt gemiddeld 10 tot 

15 minuten. 

Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u het ziekenhuis vrijwel direct 

verlaten. U mag autorijden of gebruik maken van het 

openbaar vervoer. Fietsen wordt de eerste week 

afgeraden. De stukjes prostaatweefsel worden 

onderzocht door de patholoog. U krijgt de uitslag 

van het weefselonderzoek na twee weken. Hiervoor 

krijgt u direct een afspraak mee.

Mogelijke complicaties
Na het onderzoek kunnen de volgende 

complicaties optreden:

 − Bloed in uw ontlasting en/of urine

 − Bloed in uw sperma (gedurende vier weken)

Deze klachten zijn niet verontrustend of gevaarlijk 

en verdwijnen vanzelf. Mocht u na het onderzoek 

last krijgen van veel pijn of koorts boven de 38,5°C, 

neem dan contact op met uw behandeld arts.

De uitslag
Tijdens de controle op de polikliniek bespreekt de 

uroloog de uitslag met u. Ook wordt met u 

besproken of verdere behandeling noodzakelijk is. 

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen 

heeft, stelt u die dan gerust aan uw behandeld arts 

of huisarts. Bent u verhinderd, dan kunt u zich het 

beste wenden tot de afdeling waar het onderzoek 

plaats moet vinden. Het telefoonnummer van de 

polikliniek Urologie is 010 – 291 22 65.


