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Locatie en uitvoerders onderzoek 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een uroloog, waarbij ook twee verpleegkundigen aanwezig zijn. Het onderzoek 

vindt plaats in Goes op de polikliniek Urologie (route 23). 

 

Voorbereiding 

U moet twee uur voor de punctie een tablet antibiotica innemen. Het is raadzaam iemand mee te nemen die kan 

autorijden, zodat u niet zelf naar huis hoeft te rijden.  

 

Antibiotica voor de punctie 

De prostaatpunctie gaat door de darmwand heen. In de darm zitten bacteriën. Om infectie te voorkomen, moet u twee 

uur voor de punctie starten met antibiotica. U krijgt de antibiotica samen met uw eerste afspraak toegestuurd of als u op 

de polikliniek bent, krijgt u ze mee als u een afspraak maakt voor de punctie. Bent u overgevoelig voor antibiotica? Geeft 

u dit dan door aan uw uroloog. 

 

Bloedverdunners 

Wanneer u bloedverdunnende medicatie gebruikt, dan kan de kans op een nabloeding na de prostaatpunctie groter zijn. 

Het is daarom belangrijk om altijd voor het onderzoek met de uroloog te bespreken of u de bloedverdunners moet 

blijven innemen. In principe gelden de volgende afspraken: 

 
- Sintrom drie dagen tevoren stoppen. 
- Marcoumar een week tevoren stoppen, tenzij de trombosedienst anders bepaald. 
- Pradaxa (dabigatran), Xarelto (ricaroxaban), eliquis (apixaban), Lixiana (edodoxaban) twee dagen tevoren 

stoppen.  
- Ascal, carbasalaatcalcium, persantin, plavix, grepid, brilique, efient hoeven niet gestopt te worden. 

 

Bespreek ook wanneer u weer met bovenstaande medicijnen mag starten. 

 

Het onderzoek 

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug in de beensteunen. De arts voelt met één vinger in de anus en brengt dan een 

echografiesonde in de anus. Deze staafvormige sonde is iets dikker dan de vinger. Het inbrengen voelt ongemakkelijk 

aan, maar is niet pijnlijk. Alle delen van de prostaat worden bekeken en eventuele afwijkingen worden opgespoord. De 

prostaat wordt verdoofd. Hierna wordt de prostaat aangeprikt met een lange dunne naald en er wordt weefsel 

weggenomen voor onderzoek. Om voldoende weefsel te krijgen prikt de arts diverse malen in beide zijde van de 

prostaat. U hoort hierbij steeds een kort, tikkend geluid. Het is belangrijk stil te blijven liggen. Na de puncties verwijdert 

de arts de echosonde en krijgt u een wegwerp onderbroek aan welke eventueel  bloedverlies opvangt ter bescherming 

van de kleding. 

 

Prostaatpunctie 
Echogeleid 

Deze folder geeft u informatie over een echogeleide prostaatpunctie. Het doel van dit 

onderzoek is om weefsel van de prostaat te verkrijgen om zo bijvoorbeeld 

kwaadaardigheid uit te sluiten. Het is goed te realiseren dat voor u persoonlijk de 

situatie anders kan zijn dan beschreven. 
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Na het onderzoek 

Het is verstandig veel water te drinken na het onderzoek. Urine, ontlasting en de zaadlozing kunnen nog wat bloederig 

zijn. U mag een week niet fietsen. 

 

Uitslag 

Binnen twee weken krijgt u van de uroloog de uitslag van de punctie. Hij bespreekt ook de verdere behandeling met u. 

Het kan raadzaam zijn om iemand mee te nemen naar dit gesprek. 

 

Contact opnemen 

U neemt contact op als u: 

- langer dan twee dagen veel bloed in de ontlasting ziet  

- langer dan twee weken bloed in de urine ziet 

- na twee maanden nog bloed in het sperma ziet 

- een gevoel heeft van een volle blaas, maar toch niet kan plassen 

- binnen twee tot drie dagen na de punctie koorts krijgt boven de 38 °C 

- heftige pijn heeft in de anusstreek of aan het scrotum 

 

Bij acute problemen kunt u contact opnemen met de poli Urologie 088 125 65 05 en in de avonduren en het weekend 

kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp 088 125 42 50. 

 

Tot slot 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze gerust aan uw behandelend arts. 

 

Afspraak  

Wilt u een afspraak maken, annuleren of verzetten? Neem dan contact op met de Afspraakcentrale via de receptie van 

Adrz 088 125 00 00. 
 


