Echo van de prostaat

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
U heeft een afspraak bij de uroloog omdat u plasklachten heeft of
omdat u klachten van de prostaat heeft.
Het kan nodig zijn om een echo van de prostaat te maken. In deze
folder leest u hoe dit onderzoek verloopt.
Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten
aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder
mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u
ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra
rekening mee houden.

De prostaat
De prostaat (ook voorstanderklier genoemd) 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 (zie
afbeelding 1).
Als de prostaat vergroot is kan de plasbuis dichtgedrukt worden.
Dan 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,
soms is er sprake van kwaadaardige weefselgroei.
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Echo
Een echo van de prostaat is een pijnloos onderzoek. Met
geluidsgolven maakt de uroloog de prostaat zichtbaar op een
monitor. De geluidsgolven hebben geen schadelijke gevolgen.
Voor het onderzoek trekt u uw broek en onderkleding uit. Daarna
neemt u plaats op een onderzoektafel. De uroloog vraagt u of op uw
rug met opgetrokken knieën te gaan liggen of op uw linkerzij.

Afbeelding 1: Dwarsdoorsnede mannelijk onderlichaam
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De uroloog voelt soms eerst met zijn vinger uw prostaat (via uw
anus). Daarna brengt hij de echosonde (ook wel probe genoemd) in
om de prostaat op te meten (zie afb. 2).

Afb. 2: Het linkerdeel van de echosonde (tussen de twee lijnen)
wordt in uw anus ingebracht.
De uroloog gebruikt gel om de echosonde in uw anus in te brengen.
Door de echosonde voorzichtig op verschillende plaatsen in de anus
te draaien, krijgt de uroloog een goed beeld van de prostaat. Deze
kan dan goed opgemeten worden.
Als dat nodig is, kunnen er ook foto’s gemaakt worden van de
prostaat.

Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u ongeveer een dag vanuit uw anus wat
echogel verliezen. De gel is goed uit uw kleding te wassen.
Direct na het onderzoek en het gesprek met de uroloog kunt u weer
naar huis. U mag na dit onderzoek autorijden.
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Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust
tijdens kantooruren naar de polikliniek Urologie. We zijn graag
bereid uw vragen te beantwoorden.
Ook voor het maken of verzetten van een afspraak bij de polikliniek
Urologie, belt u voor alle locaties naar tel. (078) 652 32 80.

Geef hier uw mening deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Afbeelding 1 is afkomstig van Shutterstock en via een licentieovereenkomst
door ons verkregen. Het is derhalve aan derden niet toegestaan om deze
afbeeldingen op welke wijze dan ook, te gebruiken of te kopiëren. Voor het
eigen gebruik van deze afbeeldingen verwijzen wij naar www.shutterstock.com
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