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Geachte Heer,  

 

 
 
 

In het kader van een onderzoek in verband met uw prostaatproblemen, is er een biopsiename van het 

prostaatweefsel gepland. Dit onderzoek zal u misschien verontrusten. Dit is volkomen normaal. Het is 

zeer logisch dat u zich een beetje zenuwachtig en gestresseerd voelt voor dit onderzoek. 

 

Vele onderzoeken toonden aan dat de patiënten beter voorbereid zijn op een bepaald medisch 

onderzoek als ze hierover vooraf werden ingelicht. Deze brochure wil dan ook de bezorgdheid 

verminderen waarmee u misschien te kampen heeft, aan de hand van een gedetailleerde beschrijving 

van het onderzoek dat u zal moeten ondergaan. 

 

Heeft u na het lezen van deze brochure nog bijkomende vragen, aarzel dan niet om ze met de artsen of 

verpleegkundigen of andere medewerkers van de dienst Urologie te bespreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. F. Deroo   Uroloog – Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 
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Werking van de prostaat 
De prostaat heeft de grootte en de vorm van een kastanje en ligt omheen de urinebuis (= urethra). Dit 

is de plasbuis die onderaan de blaas begint en waarlangs de urine het lichaam verlaat. 

 

De prostaat zelf bestaat uit een grote 

hoeveelheid klierbuisjes die worden 

omgeven door spier- en bindweefsel, ook wel 

steunweefsel genoemd. Deze klieren 

produceren het prostaatvocht dat wordt 

opgeslagen in de zaadblaasjes. Dit zal bij de 

ejaculatie geloosd worden via de penis, nadat 

het vermengd werd met het testiculair vocht 

en vloeibaar werd gemaakt. 

 

Het volume van de prostaat varieert in de 

loop van het leven. Ze is klein bij het kind, wordt groter tijdens de puberteit om haar normale grootte 

te bereiken tussen 20 en 25 jaar. Op dat ogenblik is ze ongeveer 3 cm lang, 4 cm breed en weegt ze 20 

à 25 gram. Rond de leeftijd van 60 jaar groeit ze opnieuw en kan ze twee- tot driemaal zo groot 

worden als haar normaal volume, zonder dat dit pathologisch is. 

 

Waarom moet ik een prostaatbiopsie ondergaan ? 
Om er zeker van te zijn dat uw prostaat niet aangetast is door kanker, zal u een prostaatbiopsie 

moeten ondergaan. Dit onderzoek is van primordiaal belang voor uw behandeling, want als zou blijken 

dat u aan prostaatkanker lijdt, zal uw behandeling des te doeltreffender zijn naarmate de diagnose 

vroeger werd gesteld. 

 

In feite is prostaatkanker meestal een traag evoluerende ziekte waarvan de prognose zeer goed is 

indien ze vroegtijdig wordt ontdekt. U heeft er dus alle belang bij om nu reeds een onderzoek te laten 

uitvoeren. 

 

Hoe zal deze biopsie verlopen?  

Het rectaal toucher zal uw uroloog toelaten om een eventuele verharding van de prostaat of zijn delen 

op te sporen. Deze zone zal dan als verdacht beschouwd worden, maar niet noodzakelijk kwaadaardig, 

want een verharde prostaat kan niet alleen wijzen op prostaatkanker maar ook op een andere 

prostaataandoening. Vervolgens zal uw geneesheer een echografie uitvoeren. Dankzij deze techniek 

kan hij het volume van uw prostaat schatten en de verdachte zones visueel bestuderen om een 

gerichte naaldbiopsie te kunnen uitvoeren. Het nut van deze techniek ligt in het feit dat ze toelaat om 
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tumoren op te sporen die niet konden gepalpeerd worden bij het rectaal toucher. De biopsie tenslotte 

zal toelaten om een aantal prostaatstalen af te nemen voor analyse in het laboratorium. Het aantal 

biopsies is afhankelijk van de grootte van de prostaat. 

 

Voorzorgen te nemen voor het onderzoek 
U mag absoluut geen geneesmiddelen innemen die de stolling remmen of die bloedingen kunnen 

bevorderen, zoals onder andere specialiteiten die, aceno-coumarol, acetylsalicylzuur, dipyridamol of 

ticlopidine bevatten (bijvoorbeeld Aspirine®, Marcoumar®, Ticlid®, Plavix®,…). Hoe lang en of u in de 

plaats een vervangmiddel krijgt (onder de vorm van spuitjes) zal door de arts beslist worden. 

 

Om het infectierisico te beperken, mag u niet vergeten om de dag vóór het onderzoek ’s morgens te 

starten met het innemen van het antibioticum dat uw geneesheer u heeft voorgeschreven. Dit 

geneesmiddel moet u twee keer per dag (’s morgens en ’s avonds) innemen (ook de dag van het 

onderzoek) zoals uw arts u heeft voorgeschreven. 

 

Het is wenselijk dat u enkele uren vóór het onderzoek stoelgang heeft gemaakt. 

 

In tegenstelling tot wat sommige patiënten denken, is het absoluut niet nodig om nuchter te zijn om 

een prostaatbiopsie te laten uitvoeren. 

 

Indien u angstig van aard bent, aarzel dan niet om u te laten begeleiden door één van uw verwanten. 

 

Verloop van het onderzoek 
De uroloog voert het onderzoek uit in het bijzijn van een verpleegkundige. De verpleegkundige zal u 

vragen om de blaas goed leeg te wateren. Nadien mag u uw onderkledij laten zakken tot op de knieën 

en mag u plaatsnemen op de onderzoekstafel. Voor het onderzoek is het nodig dat u op uw linkerzij 

met de knieën hoog opgetrokken op de onderzoekstafel ligt. 

Na een rectaal toucher zal de echografie toelaten om de te onderzoeken prostaatzones te lokaliseren. 

Aangezien dit onderzoek niet pijnlijk is, zal u niet volledig verdoofd worden. Wel krijgt u een lokale 

verdoving toegediend. U mag dus met de wagen rijden na afloop van dit onderzoek. Het onderzoek zal 

ongeveer een twintigtal minuten duren. 

 

1. Het rectaal toucher 

De geneesheer zal een handschoen aantrekken en vervolgens een vinger in de 

anus brengen om de prostaat te palperen en de toniciteit ervan te evalueren. Een 

normale prostaat heeft een taaie consistentie, een beetje zoals wanneer u met de 

vinger op de neuspunt duwt. Daarentegen zal een prostaat die aangetast is door 
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een ziekte, anders aanvoelen. De geneesheer moet dan deze ziekte identificeren aan de hand van 

bijkomende onderzoeken. Bij het rectaal toucher kan u een onaangenaam, maar niet pijnlijk gevoel 

hebben. 

De meeste patiënten zeggen het volgende:  

“Het is alleen een beetje lastig, zonder meer, het doet geen pijn”. 

 “Het is onaangenaam, aangezien men precies stoelgang gaat hebben en men niet weet of men eraan zal 

kunnen weerstaan, maar het is niet pijnlijk”. 

 

2. De prostaatechografie 

Tijdens dit onderzoek zal de geneesheer het uiteinde van een sonde, van een 

vinger groot, inbrengen in de verwijding van de endeldarm, en dit vijf tot tien 

centimeter diep.  

Deze sonde heeft min of meer de vorm van een potlood waarvan het uiteinde is 

afgerond, en zal bedekt worden met een condoom om optimale hygiënische 

condities te waarborgen. Eens ze ingebracht werd, zal de geneesheer ze traag 

omdraaien. Dit laat de arts toe om de prostaat te scannen en te zien op een 

beeldscherm. Hij laat de sonde draaien om verschillende opnames 

(vooraanzicht, linker profiel, rechter profiel) te bekomen van uw prostaat. 

De endorectale prostaatechografie laat toe om het volume van de prostaat te beoordelen en de zones 

op te sporen die in aanmerking komen voor een biopsie. Ze laat tenslotte toe om de puncties 

systematisch en onder permanente controle uit te voeren. 

De gevoelens die u zal ervaren, zullen wellicht vergelijkbaar zijn met deze die de meeste patiënten 

meestal beschrijven: 

“Het is als een weinig pijnlijke spiercontractie”. 

“Ik heb zeer goed de penetratie van de sonde gevoeld. Het is vrij hinderlijk, maar niet pijnlijk”. 

 “Het is licht pijnlijk wanneer men voelt dat de anus abnormaal wordt geopend”. 

 

3. De prostaatbiopsie 

De prostaatbiopsie wordt uitgevoerd tijdens de echografie. De geneesheer zal, via een geleider 

verbonden met de sonde, een naald inbrengen ter hoogte van de prostaatzones die hij wil 

onderzoeken. Een lokale verdoving wordt op die manier ingespoten.  

De oriëntatie van de naald in deze zones zal probleemloos verlopen dankzij de visualisatie op het 

scherm. Bij het nemen van een biopsie wordt een “klak”-geluid gehoord. In feite wordt de naald in een 

biopsietang ingebracht. Wanneer de arts erop drukt, zal de naald uitgestoken worden en daarna 

uiterst snel teruggetrokken worden om een minuscuul prostaatfragmentje weg te nemen. Dit zal dan 

onderzocht worden door een gespecialiseerd laboratorium. De snelheid van dit mechanisme geeft een 

zeer kortdurend hinderlijk gevoel. 
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De meeste patiënten beschrijven dit gevoel als volgt: 

“Dit is hetzelfde gevoel als wanneer men met de punt van 

een balpen om zijn vinger drukt”. 

“Men zou kunnen zeggen dat het net een kleine 

elektrische shock is. Ik schrok even, maar het was niet 

pijnlijk”. 

“Het is nogal vreemd voor de eerste keer, vooral het kleine geluid dat gepaard gaat met de afname, maar 

men kan niet zeggen dat het pijn doet”. 

De arts neemt meestal een aantal stalen af, afhankelijk van de grootte van uw prostaat. U zal het 

hierboven vermelde gevoel dus enkele malen voelen. U zal er daarom echter niet meer last van 

ondervinden.  

 
 
Na het onderzoek 
Aandachtspunten na het onderzoek 

Het is belangrijk dat u aandacht besteed aan de volgende punten: 

• Om een ontsteking te voorkomen moet u de antibiotica waarmee u gestart bent, verder 

innemen zoals is voorgeschreven door de arts. 

• De dag na het onderzoek mag u terug aan het werk. 

• Gedurende de eerste week mag u niet fietsen, geen zware lasten tillen en best geen seks 

hebben. Door rust genezen de wondjes beter en kunnen complicaties zoals bloedingen worden 

voorkomen. 

• De uroloog zal met u bespreken wanneer u eventuele bloedverdunnende medicatie weer mag 

innemen. Meestal is dit tien dagen na het onderzoek. 

• Na de staalafname kunt u een beetje bloed zien verschijnen in de urine, de stoelgang of het 

sperma. Dit kan gedurende een zestal weken aanhouden. Dit is normaal en men moet zich 

hierover niet ongerust maken. We raden u aan om na het onderzoek 1½ tot 2 liter water per 

dag te drinken om het bloed in de urine te laten opklaren.  

• Na het onderzoek kunt u het ziekenhuis direct verlaten. U mag na dit onderzoek zelf autorijden 

of gebruik maken van het openbaar vervoer. 

 

Verdere controle 

De uroloog stuurt de stukjes prostaatweefsel naar de anatoom-patholoog voor verder onderzoek. Een 

tweetal weken na de onderzoek zijn de resultaten van het weefselonderzoek gekend. Uw uroloog 

bespreekt op de raadpleging met u de uitslag van het onderzoek. Ook zal hij bespreken of verdere 

behandeling noodzakelijk is. U krijgt na afloop van het onderzoek een afspraak voor deze raadpleging 

mee (of mogelijks heeft u deze afspraak reeds gemaakt bij het plannen van het onderzoek). 
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Mogelijke complicaties 
Mogelijke complicaties kunnen zijn: 

• aanhoudend ernstig bloedverlies, eventueel gepaard gaande met bloedstolsels 

• niet kunnen plassen of hevige pijn bij het plassen 

• hoge koorts (meer dan 38,5°C) gepaard gaande met rillingen 

Dit wijst meestal op een infectie. 

In bovenstaande gevallen moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw uroloog. Hij zal de 

noodzakelijke maatregelen treffen opdat uw toestand niet zou verergeren. 

 

Verhinderd 
Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak voor de biopsiename na te 

komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de consultatie urologie In uw plaats kan dan een 

andere patiënt geholpen worden. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak  maken.  

 
 
 
 
 
 

Het medisch en verpleegkundig team wenst u een spoedig herstel !!! 

 

 

 

 

 

 

Indien u nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met: 

Raadpleging Urologie   tel. 014/57.70.21 

 

 

 

 

 

Dr. F. Deroo   Uroloog – Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 
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Uw persoonlijke aantekeningen: 
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