Urologie

Prostaatechografie

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Binnenkort krijgt u een prostaatechografie. Hierbij worden geluidsgolven
gebruikt om de inwendige organen zichtbaar te maken. De geluidsgolven
worden omgezet in beelden en zo worden de prostaat en de omgeving van de
prostaat in beeld gebracht.

De prostaat

De prostaat is een klier die ongeveer zo groot is als een kastanje. De prostaat
maakt zaadvloeistof en hormonen en zit aan de onderkant van de blaas,
bij de overgang naar de plasbuis. Bij de meeste mannen wordt de prostaat
zo rond het 50e jaar wat groter. Soms wordt de prostaat zo groot dat het
plasproblemen geeft. Meestal gaat het om een goedaardige vergroting of
ontsteking, soms gaat het om een kwaadaardige vergroting.
Met een echografie en eventueel andere onderzoeken kan de uroloog tot de
juiste diagnose (vaststellen van een ziekte) komen.

Voorbereiding

Voor het onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

De echografie

De echografie wordt gedaan op de polikliniek Urologie. Het is een inwendig
onderzoek (via de anus) en duurt ongeveer 5 minuten.
Door de verpleegkundige wordt u naar de onderzoekkamer gebracht. U
wordt gevraagd uw onderkleding uit te trekken en plaats te nemen op de
onderzoektafel.
De uroloog voelt eerst, via de anus, met de vinger de grootte en de vorm van
de prostaat. Daarna brengt de uroloog een echo-sonde (soort buisje) enkele
centimeters in uw anus. Op het buisje is glijmiddel aangebracht. Probeer
tijdens het onderzoek de sluitspier zoveel mogelijk te ontspannen. Op die
manier kan het onderzoek bijna zonder pijn verlopen, zelfs als u kloofjes of
aambeien hebt.
Via de sonde worden de prostaat en de zaadblaasjes in beeld gebracht op
een scherm. Zo kan de prostaat heel precies worden gemeten en kan de vorm
goed worden bekeken.

Uitslag

U krijgt de uitslag direct na het onderzoek.

Na de echografie
•
•

Na het onderzoek mag u meteen naar huis.
Gebruik van eigen auto of het openbaar vervoer na het onderzoek is geen
probleem.

Contact

Hebt u nog vragen? De polikliniek Urologie is bereikbaar van maandag tot en
met vrijdag tussen 8:00 en 16:00 uur.
T: 0515 - 48 84 00.
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