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Wat is een prostaatbiopsie?
De prostaat is gelegen onder de blaas van de man en heeft een belangrijke functie in de voortplanting. Het is een 
klier die groter kan worden onder invloed van de mannelijke hormonen.

Bij een biopsie gaat de arts met een fijne holle naald verschillende stukjes weefsel via een prik wegnemen voor 
onderzoek. Omdat de prostaat tegen de darm gelegen is, voert men dit onderzoek uit via de anus.

Een biopsie kan uitgevoerd worden onder plaatselijke verdoving of onder lichte narcose in het dagziekenhuis.

Wanneer het Prostaat Specifiek Antigeen (PSA) verhoogd is of sterk gestegen is op korte termijn, kan dit duiden op:
• een goedaardige vergroting
• een ontsteking van de prostaat
• prostaatkanker

Een prostaatbiopsie kan prostaatkanker uitsluiten of aantonen. Een biopsie geeft geen verhoogde kans op 
uitzaaiingen van een eventuele prostaatkanker.

Hoe bereidt u zich voor?
De biopsie gebeurt meestal onder lichte narcose, de arts beslist of voorbereidende onderzoeken nodig zijn, zoals een 
bloedname en elektrocardiogram.

We vragen u ook een preoperatieve vragenlijst in te vullen, deze vragenlijst kreeg u mee bij de uroloog of uw 
huisarts. Of u kan deze ook afdrukken vanop de website van het ziekenhuis www.azvesalius.be onder ‘opname’ -> 
‘wat brengt u mee?’.

De dag van de ingreep dient u nuchter te zijn volgens de richtlijnen van uw arts.

Eventuele thuismedicatie die u dient in te nemen mag met een slokje water.
• Bloedverdunnende medicatie: deze medicatie moet u, in samenspraak met uw arts, enkele dagen voor uw 

biopsie stoppen
• U mag niet vergeten vóór het onderzoek de antibiotica (één of twee innames) te nemen die uw arts u 

voorschreef
• Het is wenselijk dat u enkele uren vóór de biopsie stoelgang maakt, soms kan een klein lavement helpen

Na een prostaatbiopsie mag u niet zelf met de auto naar huis rijden. De dag nadien mag dit wel, tenzij u nog veel last 
zou hebben.
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De eerste week na een prostaatbiopsie mag u niet fietsen.

Verloop van de dag
U wordt opgenomen op het chirurgisch dagziekenhuis, de verpleegkundige overloopt met u de anamnese, uw 
thuismedicatie en uw preoperatieve vragenlijst. De biopsie vindt plaats in het operatiekwartier, na de ingreep komt u 
in de ontwaakruimte.

De verpleegkundige komt u nadien afhalen en brengt u terug naar uw kamer op het dagziekenhuis. Na twee uur 
worden uw bloeddruk, pols, temperatuur en pijn gecontroleerd. Als dit in orde blijkt, krijgt u een broodmaaltijd.

Wat gebeurt er na het onderzoek?
De weggenomen weefselstukjes worden onderzocht onder de microscoop. De arts bespreekt de resultaten met u op 
de raadpleging 7 tot 10 dagen na de biopsie.

Het ontslag
Na toestemming van de behandelende arts mag u naar huis. Hij bezorgt u volgende informatie:
• een afspraak voor een volgende controleraadpleging
• de ziekte- en verzekeringsattesten
• eventueel een medicatievoorschrift
• een ontslagbrief voor uw huisarts

Mogelijke complicaties
• Bloedverlies: de stalen die tijdens de biopsie worden afgenomen, kunnen de prostaat soms wat doen 

bloeden. Daardoor kan u gedurende enkele dagen wat bloedverlies hebben in de urine of stoelgang. Ook kan er 
bloed vermengd zijn met het sperma. Dit fenomeen kan soms tot enkele weken duren. Maar wees gerust, dit 
is niet ernstig. Als u echter bloedklonters verliest waardoor u ongerust wordt of plots moeilijkheden krijgt met 
plassen, verwittig dan uw arts 

• De antibioticabehandeling die u werd voorgeschreven, heeft tot doel infecties te vermijden. Dit is de 
meest voorkomende complicatie, al komt die slechts zelden voor (in minder dan 2 tot 5% van de gevallen) 
Indien in de eerste dagen na de biopsie uw temperatuur boven de 38,5°C stijgt, of indien u zich niet lekker 
voelt en rillingen of branderige urine heeft, dan moet u onmiddellijk naar de spoedafdeling van het ziekenhuis 
komen. Dit kan wijzen op een ernstigere infectie en een bijkomende antibioticabehandeling zal waarschijnlijk 
nodig zijn 

• Tenslotte is het mogelijk dat de prostaat tijdelijk opzwelt en u moeilijk kunt plassen. Spreek erover met uw arts, 
hij kan u medicatie voorschrijven. In extreme gevallen kan het zijn dat u niet meer kan plassen. Contacteer in dat 
geval onmiddellijk uw arts of ga naar de spoedafdeling van het ziekenhuis.

Contact
Aarzel niet om bij vragen of problemen contact op te nemen:
• Daghospitalisatie Chirurgie E3 Tongeren, tel. 012 39 65 49 tussen 07.00 en 20.00 uur
• Urologisch Centrum az Vesalius Tongeren, tel. 012 39 70 93
• Dienst Spoedgevallen az Vesalius Tongeren, tel. 012 39 68 22


