Koorts na Prostaat biopten
U bent opgenomen in het ziekenhuis omdat u koorts heeft gekregen na prostaat biopten die
zijn afgenomen bij u.
Bij 6% van de mannen die een prostaat biopt krijgen zijn er helaas toch complicaties.
Door het aanprikken van de prostaat zijn er wat bacteriën in het bloed terecht gekomen waar
u koorts door heeft gekregen.
De koorts gaat niet vanzelf weg en u heeft antibiotica nodig om dit te behandelen.
Als u bent opgenomen in het ziekenhuis krijgt u een infuus waardoor u de antibiotica krijgt
toegediend. De arts bepaald wanneer u weer naar huis toe mag, meestal is dit na 1-2 dagen.
Als u naar huis mag, krijgt u een recept mee voor tabletten antibiotica.
Omdat u koorts heeft is uw lichaam hard aan het werk. Daarom is het belangrijk goed voor
uw lichaam te zorgen. Probeer voldoende te drinken en te eten.
Kleed u niet te warm.
Het is belangrijk om in het ziekenhuis goed te bewegen. Probeer uit bed te komen, even op
de gang te wandelen of op een stoel te zitten naast het bed.
Als u pijn heeft in de prostaat of het gebied er omheen, geef dit dan aan. Soms helpt het om
te koelen. De verpleegkundigen hebben een coldpack voor u die u kunt gebruiken hiervoor.
Sommige mannen hebben ook moeite met plassen. De verpleegkundige kan na het plassen
een echo maken van de blaas om te kijken of de blaas goed leeg geplast wordt.

Mogelijke gevolgen van het prostaat onderzoek:
Na het onderzoek kunt u klachten krijgen zoals:
•
Bloed bij de urine of ontlasting.
•
Enkele weken kan in het sperma wat bloed zitten.
Deze klachten zijn ongevaarlijk en gaan vanzelf weer weg. Ook voor uw partner is dit
ongevaarlijk.
Als u naar huis mag van de uroloog, neem dan de antibiotica op de voorgeschreven tijd in en
maak de kuur helemaal af.
Mocht u toch weer koorts krijgen (dit is een temperatuur van 38,5 of hoger) belt u dan de poli
urologie. In avonden en weekenden kunt u bellen met de spoedeisende hulp.
Heeft u meer vragen? Geef dit aan bij de verpleegkundige of uroloog zodat wij uw vragen
kunnen beantwoorden.
We wensen u veel beterschap.
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