Urologie

Echografie van de prostaat
Afspraak
Dag en datum:

................................ dag ......................................................................

Tijd:

.................................................... uur

Op de polikliniek Urologie van de:
□ locatie ‘s-Hertogenbosch, Gebouw C, 1e verdieping, 3
□ locatie Boxtel, route 74
□ locatie Drunen
□ locatie Rosmalen

Een echografisch onderzoek van de prostaat is een inwendig onderzoek, waarbij
de prostaat en de omgeving ervan op een beeldscherm worden afgebeeld. Dit
gebeurt met behulp van ultrageluidsgolven. De frequentie van deze geluidsgolven
is zo hoog dat het geluid door mensen niet te horen is. Echografie is een veilig
onderzoek en is niet pijnlijk.

Wat is de prostaat?
Iedere man heeft een
prostaat. De prostaat is
een klier die normaal
ongeveer de grootte
en vorm heeft van een
kastanje. Deze klier dient
voor de productie van
zaadvloeistof. De prostaat bevindt zich aan de
onderzijde van de blaas, daar waar de blaas overgaat in de plasbuis.
Bij het ouder worden, wordt de prostaat vaak groter. Dit kan leiden tot problemen
bij het plassen. Meestal gaat het om een goedaardige vergroting of ontsteking.

Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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Het komt echter ook voor dat er in de prostaat kwaadaardige weefsels ontstaan. Met
echografie en eventueel andere onderzoeken kan de uroloog een diagnose stellen.

Kunt u op de vastgestelde datum niet komen?
Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de datum van het onderzoek, naar de polikliniek

Wat neemt u mee?
• Uw legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingenkaart).
• Uw patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Heeft u nog geen pas of kloppen
de gegevens niet meer? Laat dan een (nieuwe) patiëntenpas maken voordat u naar
uw afspraak gaat. Dit kan op alle locaties van het ziekenhuis, behalve in Zaltbommel
Gamerschestraat.
• Uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Het is voor uw arts belangrijk te weten
welke medicijnen u thuis gebruikt. Uw apotheek kan dit overzicht voor u uitprinten.
Vraag hierom kort voordat u het ziekenhuis bezoekt.

Medicatiegegevens delen
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan digitaal uw historisch medicatieoverzicht opvragen,
maar alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven.
Deze toestemming regelt u bij alle apotheken waar u uw medicatie ophaalt, of online
via www.ikgeeftoestemming.nl. Toch blijft het ook dan belangrijk om uw papieren AMO
mee te nemen naar het ziekenhuis. Aan de hand van uw AMO controleren we welke
medicatie u op dit moment gebruikt. Na goedkeuring van de arts vermelden we deze
medicijnen in uw Elektronisch Patiënten Dossier.

Wat gebeurt er bij het onderzoek?
Het echografisch onderzoek vindt poliklinisch plaats en duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. De verpleegkundige brengt u naar een kleedkamer waar u uw broek en onderbroek uitdoet. Hierna neemt u plaats op de onderzoektafel.
U gaat op uw zij liggen en trekt uw knieën zover mogelijk op. Vervolgens brengt de
uroloog een ‘sonde’ enkele centimeters in uw anus. Deze sonde is een vingerdik
kunststof buisje. Op de sonde wordt een ruime hoeveelheid glijmiddel aangebracht.
Het is belangrijk dat u de sluitspier zo goed mogelijk probeert te ontspannen. Het
onderzoek kan dan meestal, zelfs bij kloofjes of aambeien, pijnloos verlopen.
Via de sonde worden de prostaat en zaadblaasjes in beeld gebracht op een beeldscherm. Zo is het mogelijk de prostaat nauwkeurig te meten en de vorm te bekijken.
Bovendien kunnen eventuele afwijkingen binnen de prostaat zichtbaar worden
gemaakt.
Soms is er niet duidelijk genoeg te zien wat er precies aan de hand is, of er bestaat
verdenking op een kwaadaardig gezwel. Dan wordt er een biopsie gedaan. Bij een
biopsie wordt met een naald een stukje prostaatweefsel weggenomen voor nader
onderzoek. U krijgt hierover dan een aparte folder.

Wat gebeurt er na het onderzoek?
U krijgt de uitslag van de echografie meestal meteen te horen. Na afloop van het onderzoek kunt u meteen naar huis. Zelf autorijden of gebruik maken van het openbaar
vervoer is na dit onderzoek geen probleem.
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Heeft u nog vragen?
In deze folder kunt u lezen hoe dit onderzoek meestal verloopt. Het kan zijn dat in uw
geval het onderzoek wat anders verloopt. De arts kan soms voor een andere behandelingsmethode kiezen, die beter past bij uw situatie. Aan het begin van het onderzoek
zal de arts u vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen
heeft, kunt u deze ook aan hem stellen.
Heeft u nog vragen dan kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met de
polikliniek Urologie:
• Locatie ‘s-Hertogenbosch (073) 553 60 10.
• Locatie Boxtel: (073) 553 68 58 (bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 - 12.00 uur en 13.30 - 16.30 uur).
• Locatie Drunen: (073) 553 60 10.
• Locatie Rosmalen: (073) 553 35 30.

Heeft u vragen of problemen na het onderzoek?
Neem dan contact op met het ziekenhuis.
Tijdens kantooruren belt u met de polikliniek Urologie,
telefoonnummer: (073) 553 60 10.
Voor dringende zaken ‘s avonds na 17.00 uur, s nachts en in het weekend kunt u
bellen met de Spoedeisende Hulp: telefoonnummer (073) 553 27 00.

Meer informatie
Voor meer informatie over de afdeling Urologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en
over urologische onderzoeken en behandelingen kunt u kijken op:
www.jbz.nl/urologie
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