
 

 
 

 
 

 
 

Prostaatbiopsie 
 
U bent in behandeling bij de uroloog voor een vergrote prostaat. De uroloog heeft al een aantal onderzoeken 
bij u verricht waaronder een echografie. Met echografie kan al worden vastgesteld of de prostaat is vergroot. 
Maar niet altijd is duidelijk of deze vergroting het gevolg is van goedaardig weefsel of kwaadaardig weefsel. 
Om daar zeker van te zijn, wordt dan een biopsie gedaan. Met een naald neemt de arts een klein stukje 
weefsel uit uw prostaat weg. In deze folder kunt u lezen hoe het onderzoek in zijn werk gaat.  
 
Voorbereiding 

Antistollingstabletten 
In overleg met uw behandelend uroloog stopt u tijdelijk met het innemen van antistollingstabletten zoals 
Ascal, Marcoumar, of Sintrommitis. 
 

Om te voorkomen dat u een infectie krijgt, schrijft de arts u een antibioticum voor. Hiermee start u ’s 
morgens op de dag voor het onderzoek. Het is belangrijk dat u de kuur afmaakt. 
 

We adviseren u om na het onderzoek dezelfde dag niet meteen op de fiets te stappen. 
 

Plaats en duur 

Een prostaatbiopsie wordt uitgevoerd op de poli urologie. Het hele onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. 
 

Het onderzoek 

Voor het onderzoek maakt u het onderlichaam vrij. Daarna kunt u op de onderzoektafel plaatsnemen. U gaat 
met opgetrokken knieën op uw linkerzij liggen. 
Nadat de prostaat via de echografie is vastgelegd op foto, neemt de arts met een naald een aantal stukjes 
weefsel weg. Deze naald wordt via de tastknop van het echo-apparaat in de goede positie gebracht, waarna 
een aantal prikjes volgen. De stukjes weefsel worden opgestuurd voor onderzoek. 
 

Nazorg 

Na een prostaatbiopsie kan bij het plassen, bij de ontlasting of bij een zaadlozing wat bloed meekomen. Dit 
kan enkele dagen duren. 
Het is van belang dat u de antibioticumkuur verder afmaakt en dat u veel drinkt. 
Als uw temperatuur boven 38,5 °C komt, moet u direct contact opnemen met uw specialist. 
 

Als er géén bloed (meer) zit bij de urine en/of ontlasting, kunt u de dag na de biopsie weer starten met de 
bloed verdunnende middelen. 
 

Uitslag 

De uitslag van de biopsie krijgt u binnen 3 tot 4 dagen op de poli urologie. 
Meer informatie over weefselonderzoek door de patholoog vindt u in de folder ‘Pathologie’. Deze folder kunt 
u vinden op onze website www.lzr.nl. 
 

Vragen? 

Als u nog vragen heeft, stelt u ze dan gerust. De afdeling urologie is altijd bereid u te helpen. De polikliniek is 
te bereiken op telefoonnummer (0475) 38 22 41. 
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