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AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud 

ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. 

Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, 

tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en 

artsen hiervoor niet aansprakelijk. 
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Inleiding 

Deze brochure biedt u de nodige informatie over een prostaatbioptname, 
ofwel het afnemen van stukjes weefsel van de prostaat. U leest hierin 
meer over de behandeling zelf en eventuele nazorg van de behandeling. 
Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te 
beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te 
stellen aan uw arts of verpleegkundige.  
 
Gelieve deze brochure mee te brengen als u naar het ziekenhuis komt. 

Omschrijving en doel van de behandeling 

Waarom een prostaatbioptname? 

Een prostaatbioptname is nodig om prostaatkanker te kunnen vaststellen 
of uit te sluiten. Een bloedonderzoek met afwijkende resultaten vormt 
meestal de aanleiding. Wellicht werd bij u recent een bloedonderzoek 
uitgevoerd en heeft men vastgesteld dat de concentratie van het prostaat 
eiwit of het zogenaamde PSA (Prostaat Specifiek Antigeen) verhoogd is. 
Zeer zelden vindt een prostaatbioptname plaats omwille van specifieke 
klachten. Dat u geen klachten hebt, is dus niet abnormaal.  

Figuur 1: Anatomie van de man 
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Voorbereiding 

Voor de prostaatbioptname wordt u opgenomen in het dagziekenhuis (u 
mag dus dezelfde dag weer naar huis).  

Medicatie 

Als u bloedverdunnende medicatie neemt, dient u de inname hiervan 
voor de bioptname te stoppen. Uw uroloog geeft u hierover meer 
informatie. Als u nog andere medicatie neemt, brengt u die op de dag 
van de bioptname in originele verpakking mee naar het dagziekenhuis. 

Verloop van de behandeling 

Bij uw opname in het ziekenhuis zal u voorafgaande aan de bioptname 
antibiotica krijgen. Dit zal meestal in de vorm van een pilletje zijn.  
Bioptname van prostaatweefsel gebeurt met behulp van een speciale 
naald die ofwel via de aars ofwel via het perineum (zie figuur 1) tot in de 
prostaat wordt geprikt. Om de naald exact te kunnen lokaliseren, gebeurt 
een bioptname via de aars onder echografische controle.  

Verloop na de behandeling 

U mag dezelfde dag van het onderzoek weer naar huis. U hebt dan 
echter nog geen uitslag van het weefselonderzoek. Om de uitslag te 
bepalen, zijn enkele dagen tijd nodig. Daarom krijgt u een afspraak om 
na enkele dagen terug te komen op de raadpleging, om de uitslag van 
het onderzoek te bespreken.  

Richtlijnen en aandachtspunten voor thuis 

Ten gevolge van de bioptname kan de prostaat gedurende enkele uren/ 
dagen bloeden. Daardoor kunt u gedurende enkele dagen wat 
bloedverlies hebben in de urine of stoelgang. Ook kan er bloed 
vermengd zijn met het sperma. Dit fenomeen kan soms tot enkele weken 
duren. Maar wees gerust, dit is niet ernstig. Als u echt bloedklonters 
verliest waardoor u ongerust wordt of plots moeilijkheden krijgt met 
urineren, verwittig dan uw arts.  
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De antibioticabehandeling die u gekregen hebt voorafgaand aan de 
bioptname, heeft tot doel infecties te vermijden. Dit is de meest frequente 
complicatie, al komt dit slechts zelden voor. Als u in de eerste week na 
de biopsie uw temperatuur boven de 38.5°C stijgt, of indien u zich niet 
lekker voelt, rillingen of branderige urine heeft, dan moet u onmiddellijk 
de polikliniek urologie contacteren of u melden op de spoedafdeling. Dit 
kan wijzen op een ernstigere infectie.  

Tot slot 

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij uw behandelend uroloog of de verpleegkundigen van 
de polikliniek urologie. Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs 
heeft gemaakt in deze procedure.  

Wie contacteren bij vragen of problemen?  

 Uw huisarts 

 Polikliniek urologie 
Bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur 
014 40 62 85 

 Spoedgevallen  
Buiten de werkuren 
014 40 60 11 

www.azturnhout.be/urologie 
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Persoonlijke notities/ vragen  

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u 
ze altijd bij de hand bij een gesprek met uw arts of verpleegkundige. 
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Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv) 

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
014 40 60 11 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=44ef7fae-ff29-4690-9444-98a66b83fdee
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=c799c087-729c-4833-859c-344ad3a57a0f
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