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Urologie | Echo van de prostaat

Inleiding
Uw behandelend arts heeft met u besproken dat echografie van de prostaat nodig is om de aard van uw
klachten vast te stellen. Echografisch onderzoek kan de uroloog aanvullende informatie verschaffen.

Prostaat
De prostaat produceert vocht om zaadcellen te activeren. De prostaat is ongeveer zo groot als een walnoot en ligt vlak onder de blaasuitgang om de plasbuis heen. Als de prostaat vergroot is kan de plasbuis
dichtgedrukt worden. Hierdoor wordt de urineafvoer belemmerd en ontstaan klachten zoals: moeilijk kunnen
plassen, veel aandrang hebben en toch een kleine plas produceren of soms juist de urine niet kunnen ophouden, waardoor incontinentie ontstaat.
Meestal gaat het om een goedaardige vergroting van de prostaat, in een enkel geval is er sprak van
kwaadaardige weefselgroei.

Echografie
Echografie is een pijnloos onderzoek. Door middel van geluidsgolven maakt de uroloog de prostaat zichtbaar op een monitor. De geluidsgolven hebben geen schadelijke gevolgen. Tijdens het onderzoek worden
ook foto’s van de prostaat gemaakt.

Verloop onderzoek
Voor het onderzoek kleedt u zich van onderen uit. Daarna neemt u plaats op een onderzoekstafel. U gaat
op uw rug liggen met uw benen in de beensteunen. De uroloog schuift de echosonde (doorsnede ± 2cm)
in uw endeldarm.
De geluidsgolven van de echosonde geven zo duidelijke beelden op een
TV-monitor. Hiervan worden foto’s van uw prostaat gemaakt.

Na het onderzoek
Na een echografie hoeft u geen bijwerkingen te verwachten.
Na het onderzoek kunt u weer naar huis. U hoeft geen speciale regelingen voor vervoer te treffen. Het
echografisch onderzoek duurt gewoonlijk 10 tot 15 minuten.

Uitslag onderzoek
In de meeste gevallen kan de uroloog u tijdens het onderzoek de bevindingen vertellen.

Afspraak
Voor een echo van de prostaat is een afspraak met u gemaakt op:
Dag:
----------------------------------------Datum:
----------------------------------------Tijdstip:
-----------------------------------------

FINANCIËLE ASPECTEN
Deze informatie betreft de verzekering en vergoeding van uw behandeling. Heeft u een verwijzing van uw
huisarts? Dan dekt uw zorgverzekering 60%-100% van uw behandeling. Wij vergoeden de resterende 40%0% voor u. U betaalt dus niets extra’s.
Ons privacyreglement vindt u op http://www.acibademimc.com/over-ons onder Privacy & klachten. Hier
vindt u informatie over de mogelijkheid tot het melden van onveilige situaties (waaronder (bijna-)incidenten);
klachten en/of claims;
Bij complicaties kunt u de kliniek (buiten) werktijden op het noodnummer bereiken: 06-214 66 796

Vragen of suggesties?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op via telefoonnummer: 020 238 8800.
Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, heeft u opmerkingen over deze
brochure of over de gang van zaken tijdens het onderzoek die nuttig kunnen zijn, dan vernemen wij het
graag. Volgende patiënten kunnen hier baat bij hebben.
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