Cystoscopie
Kijken in de blaas
Urologie
Inleiding
U heeft een afspraak bij de uroloog voor een cystoscopie. Deze folder geeft algemene informatie over deze
behandeling.

Wat is een cystoscopie?
Een cystoscopie is een kijkonderzoek in de blaas, uitgevoerd met een cystoscoop. Dit is een dun buisvormig
instrument, waarmee de uroloog in de plasbuis en in de blaas kan kijken.
Bij de man wordt een flexibele scoop gebruikt, die de natuurlijke bocht in de plasbuis soepel volgt.
Omdat de plasbuis van de vrouw erg kort is kan een starre scoop worden gebruikt.
Als daar aanleiding toe is, kan via de scoop een klein stukje blaasweefsel (biopt) weggenomen worden voor
onderzoek.

Voorbereiding
Houd bij de voorbereiding op de cystoscopie rekening met het volgende:
■ u hoeft thuis geen speciale voorbereidingen te treffen. U mag van tevoren gewoon eten en drinken;
■ meldt u zich tien minuten voor het afgesproken tijdstip bij de polikliniek;
■ neem, als u dat gevraagd is, urine mee die u zo kort mogelijk voor vertrek van huis in een potje plast.

Behandeling
Voor dit onderzoek moet het onderlichaam worden ontbloot. U neemt vervolgens plaats op de scopie tafel, in half
liggende positie met de benen in beensteunen. De verpleegkundige reinigt met watjes en lauw water de toegang tot
de plasbuis en brengt een verdovende gel aan in de plasbuis.
De uroloog brengt vervolgens voorzichtig de cystoscoop in via de plasbuis.
Als u dat wilt, kunt u tijdens het onderzoek meekijken op de monitor. Tijdens het onderzoek vult de blaas zich via de
scoop met water. U kunt het gevoel krijgen dat u moet plassen. De uroloog zorgt er echter voor dat de blaas niet te vol
raakt. De uroloog inspecteert de binnenkant van de plasbuis op onregelmatigheden. Vervolgens passeert de scoop de
sluitspier. Als deze spier ontspant, passeert de scoop gemakkelijk. Bij de man wordt de plasbuis waar deze door de
prostaat loopt ook beoordeeld. De scoop passeert vervolgens de binnenste sluitspier en komt in de blaas.
De uroloog kan zo eventuele afwijkingen van de blaas in beeld brengen.

Na de behandeling
De arts zal de bevindingen na het onderzoek met u bespreken.
Na het onderzoek kan er wat bloed bij de urine zitten.
Het plassen kan tot enkele uren na het onderzoek een branderig gevoel geven.
Wij raden u aan in de uren na het onderzoek extra te drinken.

Controle afspraak
De arts zal, afhankelijk van de bevindingen, een controle afspraak voorstellen.

Aanvullende informatie
Meer informatie kunt u vinden op de volgende websites:
■ www.mst.nl
■ www.allesoverurologie.nl
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Contact
Bij klachten gerelateerd aan het onderzoek, kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met de polikliniek
Urologie (053-4872260).
Bij acute problemen ’s avonds en in het weekend kunt u contact opnemen met het algemene nummer van het
ziekenhuis (053-4872000), de receptionist(e) zal u doorverbinden met de dienstdoende uroloog. Dit geldt alleen voor
problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

Belangrijke contactgegevens
■ polikliniek Urologie, route H41, telefoon (053) 4 87 22 60.

Tenslotte
U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming
geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de
behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.
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