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Prostaatbiopsie

Polikliniek Urologie, route 2.5
Telefoon (050) 524 6920

Algemeen

•    Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee (rijbewijs, paspoort of 
identiteitsbewijs).

•  Heeft u een zorgverzekering in het buitenland? Neem dan ook uw 
verzekeringspapieren mee.

•  Kunt u om dringende redenen niet komen voor de operatie of het onderzoek? 
Bel dan tijdig met het secretariaat van de polikliniek Urologie.

•  Uw persoonlijke medische gegevens en afspraken bekijken? Dat kan in ons 
digitale patiëntenportaal Mijn Martini. U kunt met uw Digid inloggen via 
www.mzh.nl/mijnmartini.

Inleiding

In overleg met de uroloog heeft u een afspraak gemaakt voor een prostaatbiopsie. 
In deze folder kunt u lezen hoe deze ingreep verloopt en welke voorbereidingen 
u moet treffen. De folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie 
die u van de uroloog ontvangt.

De prostaat

De prostaat is een (voorstands)klier die ongeveer net zo groot is als een walnoot. 
Deze klier ligt vlak onder de blaasuitgang en om de plasbuis heen. De prostaat 
produceert een vloeistof die samen met de zaadcellen het sperma vormt. Bij 
de meeste mannen wordt de prostaat rond hun vijftigste jaar iets groter. Soms 
wordt de prostaat zo groot dat de plasbuis langzaam wordt dichtgedrukt. Dat 
kan klachten veroorzaken zoals vaak en moeilijk kunnen plassen, veel aandrang 
en toch een kleine plas of ongemerkt urineverlies (incontinentie). De vergrote 
prostaat bestaat meestal uit goedaardig weefsel maar soms kan het ook 
kwaadaardig zijn. Een prostaatbiopsie (het wegnemen en laten onderzoeken van 
stukjes weefsel) kan hierover duidelijkheid verschaffen.
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Voorbereidingen

•    Als u bloedverdunners gebruikt, dient u hiermee tijdig te stoppen. Uw uroloog 
zal u vertellen hoeveel dagen voor de ingreep u die moet stoppen.

•    U heeft een envelop  van de uroloog  gekregen  met daarin 1 tablet  Ciprofloxacine 
(Ciproxin) 750 mg (= een antibioticum), de folder Prostaatbiopsie en een 
begeleidende brief. Het tablet dient u 1 uur voor de ingreep  in te nemen,  dit 
om infectie te voorkomen. Tenzij anders is aangegeven. Als u van de uroloog 
instructies hebt gekregen een ander type antibioticum in te nemen, dan hoeft 
u de Ciprofloxacine niet in te nemen.

•    Het is niet verstandig om op de fiets naar het ziekenhuis te komen. Na het 
onderzoek is het biopsiegebied gevoelig.

Biopsie

Voordat de biopten genomen worden, kan de uroloog adviseren een MRI scan te 
verricht van de prostaat. Als deze afwijkingen laat zien wordt er met behulp van 
fusietechnieken van de MRI met de echobeelden gericht 1-3x in de afwijkingen 
geprikt. Daarnaast worden er nog 10-12 willekeurige biopten uit de prostaat 
genomen. Als er geen afwijkingen op de MRI scan te zien waren worden er alleen 
willekeurige biopten genomen.  

Via de anus wordt met behulp van een echoapparaat een naald in uw lichaam 
gebracht. Daarmee worden tien à twaalf stukjes prostaatweefsel weggenomen.

Na het  onderzoek kan het  (inwendige) wondje nog wat nabloeden. Daardoor 
kan er bloedbijmenging zijn bij urine, ontlasting en sperma. Dit kan soms weken 
aanhouden.

U moet  na de ingreep  1 liter extra drinken. Bij koorts (> 38 °C) moet  u direct 
contact opnemen met de huisarts.

Tijdsduur

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.
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Uitslag

Zeven tot tien dagen na de biopsie is een afspraak gepland bij de arts. Hij/zij 
bespreekt met u de uitslag.

Tevredenheid 

Wij gaan ervan uit dat de ingreep naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet 
het geval zijn, bespreekt u dit dan allereerst met degene die hiervoor direct 
verantwoordelijk is. U kunt in tweede instantie ook een afspraak maken met het 
hoofd van de afdeling of met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Meer 
informatie hierover vindt u op onze website of in de brochure Uw tevredenheid, 
onze zorg.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de polikliniek Urologie. Het secretariaat is op werkdagen van 8.00-16.00 uur 
te bereiken. 
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Ruimte voor aantekeningen





Martini Ziekenhuis

Postadres

Postbus 30033

9700 RM  Groningen

Bezoekadres

Van Swietenplein 1

Groningen

Algemeen telefoonnummer

(050) 524 52 45

www.martiniziekenhuis.nl
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