Echografie van de prostaat
Urologie

Inleiding
Binnenkort zal uw uroloog een echografie van uw prostaat maken. Met behulp van
dit inwendig onderzoek (via de anus) kan de prostaat en de omgeving ervan worden
afgebeeld. Dit gebeurt met ultrageluidsgolven waarvan de frequentie zo hoog is dat
het geluid door mensen niet te horen is. De prostaat is een klier die normaal
ongeveer de grootte heeft van een kastanje. Deze klier dient voor de productie van
zaadvloeistof en bevindt zich aan de onderzijde van de blaas, daar waar de blaas
overgaat in de plasbuis. Bekend is dat prostaatvergroting kan leiden tot
plasproblemen. Van belang is te weten dat echografie een absoluut veilig onderzoek
is. In deze folder vindt u meer informatie over dit onderzoek.
De voorbereiding op het onderzoek
Echografie van de prostaat De echografie wordt poliklinisch uitgevoerd. Voor dit
onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. U kunt gewoon eten en drinken.
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij het meldpunt van de afdeling Urologie.
U kunt plaatsnemen in de wachtkamer.
De uitvoering van het onderzoek
Het onderzoek gebeurt poliklinisch. Echografie is niet pijnlijk. U hoort van de
verpleegkundige of u al dan niet uw onderkleding moet uittrekken.
Hierna neemt u plaats op de onderzoekstafel.
De verpleegkundige geeft aan welke houding u moet aannemen. De uroloog brengt
een sonde (kunststof buisje) enkele centimeters in uw anus (zie tekening). Op de
sonde wordt een ruime hoeveelheid glijmiddel aangebracht. Het is belangrijk de
sluitspier goed te ontspannen, dan kan het onderzoek zelfs bij kloofjes of aambeien
pijnloos verlopen. Via de sonde worden de prostaat en zaadblaasjes in beeld gebracht
op een monitor. Op deze manier is het mogelijk de prostaat nauwkeurig te meten en
de inwendige vorm te bekijken. Bovendien kunnen eventuele afwijkingen binnen de
prostaat zichtbaar gemaakt worden.
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De tijdsduur van het onderzoek
Het onderzoek zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen.
Na het onderzoek
Na afloop kunt u vrijwel meteen naar huis. Gebruik van eigen auto of openbaar
vervoer na het onderzoek is geen probleem.
De uitslag van het onderzoek
De uitslag van de echografie krijgt u meteen te horen.
Verhinderd
Kunt u door ziekte of om andere redenen niet op uw afspraak komen, neem dan zo
snel mogelijk contact op met de behandelkamer Urologie. In uw plaats kan dan een
andere patiënt geholpen worden. Het telefoonnummer vindt u op de achterkant van
deze folder.
Tot slot
Deze folder geeft algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het
gesprek met uw uroloog. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen
aanleiding geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u verteld worden. Hebt u na het
lezen van deze folder nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden? Belt u ons dan
gerust. Informatie over de bereikbaarheid vindt u op de achterzijde van deze folder.
Aan het begin van het onderzoek zal de uroloog u vertellen wat er gaat gebeuren.
Wanneer u op dat moment nog vragen hebt, kunt u deze ook aan hem stellen.
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Bij het samenstellen van deze folder is dankbaar gebruik gemaakt van de
brochure ‘Echografie van de prostaat’ van de Nederlandse Vereniging voor
Urologie. Meer informatie over de Nederlandse Vereniging voor Urologie en
urologie in het algemeen vindt u op www.urolog.nl

Urologie
Meldpunt Oost 11
Afsprakennummer: 088 – 459 7165
Werkdagen: 9.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00 uur
Informatienummer: 088 – 459 7843
Werkdagen: 8.30 - 12.00 en 13.30 - 16.30 uur
www.urologiegroeplimburg.nl
Spoedpost / Spoedeisende hulp (SEH)
Telefoon: 088 – 459 7876

© 08-2016

Nederlandse Vereniging voor Urologie
www.urolog.nl

661

Internet
www.zuyderland.nl

