Blaasonderzoek (cystoscopieonderzoek)
U komt naar het ziekenhuis voor een blaasonderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt van een
cystoscoop. Dit onderzoek wordt daarom ook wel cystoscopie genoemd. Een cystoscoop is een
flexibel slangetje met op de top een kleine camera, waarmee de uroloog de plasbuis, blaas en
eventueel de prostaat kan onderzoeken. In deze folder wordt kort uitgelegd wat een blaasonderzoek
(cystoscopie) inhoudt en hoe het wordt uitgevoerd.
Voorbereiding op het onderzoek
Voor het onderzoek is thuis geen speciale voorbereiding nodig.
Dag van het onderzoek
Wat neemt u mee?


Uw patiëntenkaart.

Patiëntenkaart laten maken
Voor ieder bezoek aan het ziekenhuis heeft u een patiëntenkaart nodig.


Bezoekt u voor de eerste keer de polikliniek? Laat dan een patiëntenkaart maken.



Zijn uw gegevens gewijzigd, bijvoorbeeld omdat u een andere huisarts heeft, omdat uw
verzekering gewijzigd is of omdat u een ander adres of telefoonnummer heeft? Dan heeft u een
nieuwe patiëntenkaart nodig. U heeft hiervoor een geldig identiteitsbewijs nodig (dit geldt ook voor
kinderen).

Het maken van een patiëntenkaart duurt ongeveer vijf minuten.
Waar meldt u zich?


Ziekenhuislocatie Scheper:

Straat 3



Ziekenhuislocatie Bethesda:

Route 24, eerste verdieping



Ziekenhuislocatie Refaja:

Route 35, blauw

Wie zijn bij het onderzoek aanwezig?
Het onderzoek vindt poliklinisch plaats door de uroloog of de Physician Assistent in bijzijn van een
verpleegkundige of doktersassistente.
Het onderzoek
Voorbereiding in het ziekenhuis


In de kleedkamer trekt u de kleding van het onderlichaam uit.



Op het toilet in de kleedkamer plast u zo mogelijk eerst de blaas leeg. Soms is het nodig om vóór
de cystoscopie op de flowmeter (een speciaal toilet) te plassen, of om de urine op te vangen voor
onderzoek. U hoort tijdig of dit voor u van toepassing is.

Het onderzoek verloopt als volgt:


U neemt plaats op de behandeltafel en plaatst uw benen in de beensteunen.



De penis of schede wordt gereinigd met water.



Er wordt gelei in de plasbuis gespoten: deze gelei dient als glijmiddel en als verdovingsmiddel van
het slijmvlies, zodat eventuele pijn tot een minimum wordt beperkt.



De uroloog brengt de cystoscoop via (de opening van) de plasbuis in de blaas. Ontspannen helpt
om het ongemak van het inbrengen van de cystoscoop tot een minimum te beperken.



Via een slangetje, dat aan de cystoscoop verbonden is, wordt een steriele vloeistof in de blaas
gebracht. U kunt hierdoor aandrang tot plassen krijgen.



Als gevolg van de ingebrachte vloeistof ontplooit de blaas zich, zodat de uroloog de binnenkant
van de blaas goed kan zien. Met de cystoscoop inspecteert de uroloog de blaas en de plasbuis.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer vijf tot tien minuten.
Na het onderzoek


Als het onderzoek is afgelopen, verlaat u de behandeltafel met een gevulde blaas. Op het toilet in
de kleedkamer kunt u uitplassen.



Na het onderzoek kan het eerste uur (bij sommige patiënten gedurende enkele dagen) een
branderig gevoel bij het plassen en een versterkte plasdrang optreden. Ook kan de urine bloed
bevatten. Dit is niet verontrustend en niet gevaarlijk.



Na afloop kunt u vrijwel meteen naar huis en daar uw werkzaamheden weer hervatten. Gebruik
van eigen auto of openbaar vervoer is ook geen probleem.

Uitslag
Nadat u weer aangekleed bent, bespreekt de uroloog de uitslag met u.
Belangrijk!
Het is belangrijk dat u na het onderzoek veel drinkt (ongeveer twee liter). De blaas en urinewegen
worden dan schoongespoeld.
Complicaties
Neemt contact op met uw behandelend arts of huisarts als u na de ingreep:


langdurig klachten heeft;



veel pijn heeft;



koorts heeft (temperatuur hoger dan 38,5°C);



aanmerkelijk moeilijker kunt plassen.

Tot slot
Dit onderzoek vindt binnen Treant Zorggroep plaats op alle ziekenhuislocaties.

Heeft u nog vragen of bent u verhinderd?
Heeft u nog vragen over deze behandeling of bent u door ziekte of een andere reden verhinderd,
neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie.
Telefoonnummers
Polikliniek Urologie
Ziekenhuislocatie Scheper

0591 69 14 75 maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

Telefonisch verpleegkundig spreekuur
0591 69 17 74 maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 9.00 uur en van
13.00 tot 13.30 uur
Ziekenhuislocatie Bethesda

0528 28 63 17 maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00
uur en van 13.30 tot 15.30 uur
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Ziekenhuislocatie Refaja

0599 65 45 20 maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur

Wetenschappelijk onderzoek
Binnen Treant Zorggroep doen we ook wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk wordt u gevraagd om
hieraan mee te doen.
Informatie
Meer informatie vindt u op:
www.treant.nl
Wat vond u van de geleverde zorg?
www.ZorgkaartNederland.nl, een website van Patiëntenfederatie Nederland, is de grootste
ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg, waar mensen hun ervaringen met de zorg delen
met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste
past. Deel uw ervaring met de zorg en help zo anderen met kiezen!
TRIP 270 12062017

