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Wat houdt een prostaatpunctie in

Bij een prostaatpunctie wordt via de anus een 
echosonde geplaatst die de prostaat in beeld 
brengt. Via deze sonde wordt verschillende 
keren een punctienaald in de prostaat gebracht 
om wat prostaatweefsel te bekomen. Dit weefsel 
wordt dan door de anatoompatholoog in het 
laboratorium onderzocht. 

Voor de punctie

Het onderzoek vraagt geen speciale 
voorbereiding, behalve de eenmalige inname van 
een antibioticum de dag zelf. U krijgt hiervoor een 
voorschrift op de consultatie die voorafgaat aan 
de punctie. Bepaalde bloedverdunners moeten 
worden gestopt, ook dit wordt besproken op de 
consultatie. U moet nuchter zijn, dat betekent 
drank en lichte maaltijd ten laatste 6 uur voor 
de procedure, en heldere vloeistof ten laatste 2 
uur voor de procedure. 

Verloop van de punctie

U wordt opgenomen op het chirurgisch 
dagziekenhuis. Van daaruit wordt  u naar de 
operatiezaal gebracht waar het onderzoek 
doorgaat. Als u onder narcose bent, wordt u in 
linker zijligging geplaatst , waarna de echosonde 
in de anus wordt gebracht om de prostaat in beeld 
te brengen. Aansluitend kunnen de biopsies, 
dunne sliertjes weefsel, worden genomen. 

Na de punctie

U zult 2 à 3 uur van het dagziekenhuis weg 
zijn, de tijd op de ontwaakruimte meegerekend. 
Indien de verdoving voldoende is uitgewerkt 
kunt u terug naar de afdeling. U mag dezelfde 
dag naar huis, maar u mag niet zelf naar huis 
rijden. Door het nemen van de puncties kan 
de prostaat wat bloeden, het is dan ook niet 
abnormaal als u enige dagen wat bloed in de 
urine ziet. Ook bloed in het sperma is mogelijk, 
dit kan enige weken blijven bestaan. Doordat 
doorheen de darmwand wordt geprikt, is het 
ook mogelijk dat u enkele dagen wat bloed in de 
stoelgang heeft. 

Mogelijke verwikkelingen

Infectie

Om dit te voorkomen krijgt u de eenmalige 
dosis antibioticum, maar in 2 tot 5 % van de 
gevallen is dit onvoldoende en ontstaat er een 
ontsteking. Dit zal zich uiten door koorts, pijn 
bij het plassen, rillingen. Op dat moment moet 
u zeker de huisarts of onze dienst contacteren, 
of de spoedgevallendienst van het  ziekenhuis. 

Plasproblemen door klontervorming

Dit is zeldzaam, om dit te voorkomen adviseren 
we u na de punctie enkele dagen wat meer 
te drinken dan anders, en regelmatig te gaan 
plassen. Als u door de klonters niet meer kunt 
plassen, contacteert u uw huisarts, onze dienst 
of de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis. 

Plasproblemen door zwelling van de prostaat 
na de biopsiename

Ook dit is zeldzaam, als het gebeurt dat u niet 
meer kunt plassen, contacteer dan uw huisarts, 
onze dienst of de spoedgevallendienst van het 
ziekenhuis. 

Een prostaatpunctie geeft GEEN verhoogd 
risico op uitzaaien van prostaatkanker.


