Blaaskijkonderzoek (Cystoscopie)
Inleiding
Er zal binnenkort bij u een cystoscopie worden uitgevoerd. Een cystoscopie is een
inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met
een cystoscoop, een dunne flexibele buis met op het uiteinde een camera. Via de
camera op het uiteinde van de cystoscoop kan de specialist door een kijker in de
plasbuis en de blaas kijken. Het beeld is te zien op een beeldscherm waarop u ook
mee kan kijken.
Cystoscopie
Cystoscopie wordt verricht indien afwijkingen worden vermoed in plasbuis,
prostaatgebied of blaas, bijvoorbeeld bij plasproblemen, bloedverlies via de urine of
controle bij blaaskanker.
Voorbereiding
Voor het onderzoek is thuis geen speciale voorbereiding nodig. Ook tijdens de
menstruatie kan het onderzoek gewoon doorgaan. Het onderzoek vindt op de
polikliniek plaats door de uroloog, in bijzijn van een assistente. De assistente brengt u
naar een kleedkamer waar u de kleding van het onderlichaam kunt uittrekken, de
kleding van het bovenlichaam houdt u aan.
U neemt plaats op de onderzoekstafel en legt de benen in de daarvoor bedoelde
steunen. Vervolgens wordt de penis of schede gereinigd met water en watten. In de
plasbuis wordt vervolgens wat gel gespoten. Deze gel dient als glijmiddel en als
verdovingsmiddel van het slijmvlies
Probeer zo veel mogelijk te ontspannen, dan verloopt het onderzoek gemakkelijker.

Uitvoering van het onderzoek
De uroloog brengt de cystoscoop via de plasbuis in de blaas. De blaas wordt gevuld
met steriel water via de cystoscoop. Hierdoor ontplooit de blaas zich waardoor u
misschien het gevoel krijgt dat u moet plassen. De blaas raakt nooit overvol. De
uroloog bekijkt de plasbuis en de blaas. Daarna is het onderzoek afgelopen.
Het totale onderzoek duurt ongeveer 3-5 minuten. U krijgt direct de uitslag.
Nazorg
Na afloop kunt u vrijwel meteen naar huis. Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer
is geen probleem.
Bijwerkingen
Na het onderzoek kan bij sommige patiënten een branderig gevoel zijn bij het plassen
of extra aandrang om te plassen. Dit kan enkele dagen duren.
Er kan ook wat bloed in de urine zitten. Dit is niet verontrustend en niet gevaarlijk.
Het is belangrijk, dat u na het onderzoek veel drinkt. De blaas en urinewegen worden
dan schoongespoeld. Drink 1,5-2 liter vocht. Geen koolzuurhoudende dranken.
Wanneer u na het onderzoek langdurig klachten heeft, veel pijn of koorts boven
38,5 graden of aanmerkelijk moeilijker kunt plassen, neemt u dan contact op met uw
behandelend arts.
Wat te doen in geval van ziekte of verhindering
Als u door ziekte of om andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem
dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie. Het telefoonnummer is
(0251) 26 56 93.
Tot slot
Deze brochure betreft een algemene voorlichting. Het kan zijn dat uw situatie net iets
anders is. Wanneer u nog vragen heeft, kunt u ze gerust stellen aan de uroloog of
assistente.

U heeft een klacht van de blaas. Daarom wil de uroloog een blaaskijkonderzoek doen.
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U komt met de blote billen op de onderzoeksstoel. Eerst maakt de uroloog de ingang van de
plasbuis schoon. Dan spuit hij glijmiddel met verdoving in de plasbuis. Let op: dit voelt
misschien branderig.

Hij vult de blaas met warm water. Zo kan hij de wand van de blaas goed bekijken.
Let op: misschien krijgt u het gevoel dat u moet plassen.

U hoort direct de uitslag van het onderzoek.

Heeft u na het onderzoek een branderig gevoel bij het plassen? Of ziet u bloed bij de
plas? Dit is normaal.
Gaat het na een paar keer plassen niet over? Bel dan het ziekenhuis.
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