ONDERZOEK VAN DE BLAAS
(cystoscopie)
In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie
over het onderzoek van de blaas. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te
lezen. Indien voor u van toepassing zullen aanvullingen en/of wijzigingen op
deze algemene informatie altijd door uw behandelend arts aan u worden meegedeeld.
Wat is een cystoscopie
Een cystoscopie is een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas. Het
onderzoek wordt uitgevoerd met een
cystoscoop (= een dunne flexibele slang
gevuld met glasvezels). Soms wordt een
dun buisje met een lenzensysteem gebruikt. De apparatuur is aangesloten op
een lichtbron en een steriele wateraanvoer. Via een lens op het uiteinde van
de cystoscoop kan de behandelend arts
met behulp van een camera uw blaas op
een monitor bekijken.
Doel van het onderzoek
Een cystoscopie wordt uitgevoerd wanneer afwijkingen worden vermoed in de
plasbuis, het prostaatgebied of de blaas,
bijvoorbeeld bij plasproblemen, bloedverlies via de urine of controle bij blaaspoliepen.
Voorbereiding
Voor het onderzoek is geen speciale
voorbereiding nodig. Het onderzoek vindt
poliklinisch plaats en wordt uitgevoerd

door uw behandelend arts in het bijzijn
van een verpleegkundige.
De verpleegkundige brengt u naar een
kleedkamer en verzoekt u de kleding van
het onderlichaam uit te doen. Uw bovenkleding kunt u aanhouden.
In veel gevallen is het nodig vóór de
cystoscopie urine op te vangen voor
onderzoek. Indien dit bij u nodig is, zal de
verpleegkundige dit tijdig aan u vragen. U
ontvangt hiervoor dan een potje voor het
opvangen van de urine.
Voor het onderzoek ligt u op uw rug op
de onderzoektafel, soms met uw benen in
speciaal hiertoe ontwikkelde beensteunen. De schede of penis wordt gereinigd
met steriel water.
In de plasbuis wordt vervolgens wat gelei
gespoten. Deze gelei dient als glijmiddel
en als licht verdovingsmiddel van het
slijmvlies, zodat eventuele pijn tot een
minimum wordt beperkt.
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Het is belangrijk dat u zo goed mogelijk
ontspant, zodat het inbrengen van de
cystoscoop met zo weinig mogelijk ongemak kan plaatsvinden.

Wanneer u na het onderzoek langdurig
klachten heeft, zoals veel pijn en koorts
(hoger dan 38,5 graden) of aanmerkelijk
moeilijker kunt plassen, adviseren wij u
contact op te nemen met uw behandelend arts.

Het onderzoek
Uw behandelend arts brengt de cystoscoop via de opening van de plasbuis in
de blaas. Via een slangetje, dat verbonden is aan de cystoscoop en voorzien is
van een zak spoelvloeistof, wordt steriel
water in de blaas gebracht. Hierdoor ontplooit de blaas zich en kunt u aandrang
tot plassen krijgen. Dit gebeurt echter pas
op het moment dat de blaas vol is. De
blaas zal nooit overvol raken. Uw behandelend arts inspecteert de plasbuis en de
blaas. Daarna is het onderzoek afgelopen.

De medewerkers van de polikliniek
Urologie zijn hiertoe op werkdagen van
08.00 uur tot 16.30 uur bereikbaar op
telefoonnummer (0181) 65 83 88.
Wat te doen in geval van ziekte of
verhindering
Mocht u onverhoopt door ziekte of om
andere redenen verhinderd zijn uw
afspraak na te komen, neemt u dan zo
snel mogelijk contact op met de medewerkers van de polikliniek Urologie. Zij
zijn op werkdagen van 08.00 tot 16.30
uur bereikbaar op telefoonnummer
(0181) 65 83 89.

U dient zelf het water uit te plassen. U
stapt dus met een gevulde blaas van de
onderzoektafel. Voor u naar huis gaat
dient u eerst goed uit te plassen!

Dit is belangrijk omdat in uw plaats een
andere patiënt kan worden behandeld. U
kunt dan natuurlijk ook direct een nieuwe
afspraak maken voor uzelf!

Het onderzoek duurt ongeveer 5 tot 10
minuten.
Na het onderzoek
Uw behandelend arts deelt u direct na het
onderzoek de uitslag mee. Na afloop kunt
u meestal meteen naar huis. Gebruik van
eigen of openbaar vervoer is geen enkel
probleem.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze algemene
informatie nog vragen hebben, stelt u die
dan gerust aan uw behandelend arts of
de assistente van de polikliniek Urologie.

Bijwerkingen
Na het onderzoek kan het eerste uur een
branderig gevoel bij het plassen optreden
of een versterkte plasdrang. Bij sommige
patiënten duurt dit enkele dagen.

Voor meer informatie over de afdeling
Urologie van het Spijkenisse Medisch
Centrum en over urologische onderzoeken en behandelingen verwijzen wij u
naar www.spijkenissemc.nl > specialisme
Urologie.

Er kan ook wat bloed in de urine zitten.
Dit is niet verontrustend of gevaarlijk.
Het is belangrijk dat u na het onderzoek
veel drinkt. De blaas en de urinewegen
worden dan schoongespoeld.
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Wij maken u er op attent, dat vergoeding
van de kosten voor onderzoek of behandeling in het Spijkenisse Medisch
Centrum afhankelijk is van uw zorgverzekeraar en de zorgpolis die u heeft afgesloten. Om verrassingen te voorkomen
adviseren wij u contact op te nemen met
uw zorgverzekeraar om na te gaan in
hoeverre de kosten voor u worden
vergoed.
Meer informatie leest u in de folder
‘Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?’ op
www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht >
item Algemeen en die tevens verkrijgbaar
is bij de medewerkers van het ziekenhuis.
Kijk ook eens op www.dezorgnota.nl.
Deze website biedt informatie over de
zorgnota en de zorgkosten in het algemeen, geeft antwoord op veel gestelde
vragen en geeft aan waar u met welke
vraag terecht kunt.
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