Cystoscopie
Er wordt binnenkort bij u een cystoscopie uitgevoerd. Een cystoscopie is een onderzoek
van de plasbuis en de blaas. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een dun slangetje met
glasvezel en een lenzensysteem, dat aangesloten is op een lichtbron. Via deze kijker kan
de uroloog in de plasbuis en de blaas kijken. Cystoscopie wordt gedaan als er mogelijk
afwijkingen zijn in de plasbuis, prostaat of blaas. Bijvoorbeeld bij plasproblemen,
bloedverlies of controle bij blaaspoliepen.

Voorbereiding
Voor het onderzoek is thuis geen speciale voorbereiding nodig. Wanneer de ingreep
onder sedatie plaatsvindt, is het belangrijk dat u nuchter bent. De anesthesioloog
informeert u hierover. Het onderzoek vindt poliklinisch plaats door de uroloog in bijzijn
van een verpleegkundige.
De verpleegkundige brengt u naar een kleedkamer, waar u uw kleding van het
onderlichaam kunt uittrekken. De kleding van het bovenlichaam houdt u aan. U wordt
ook gevraagd om nog even te plassen, als dat nog nodig is.
Hierna neemt u plaats op de speciale onderzoeks-stoel. Voor het onderzoek is het nodig
dat u met gespreide benen, in de beensteunen, in de stoel ligt.
In de plasbuis wordt vervolgens wat gel ingebracht. Deze gel dient als glijmiddel en als
verdovingsmiddel van het slijmvlies, zodat eventuele pijn tot een minimum wordt
beperkt. De gel kan in het begin wat prikken of een branderig gevoel geven. Het is
belangrijk dat u, voor zover mogelijk, goed ontspannen bent, zodat het inbrengen van
de cystoscoop makkelijk gaat.
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Het onderzoek
De uroloog brengt de cystoscoop via de opening van de plasbuis in de blaas. Via een
slangetje aan de cystoscoop wordt er steriel water in de blaas gebracht. Hierdoor
ontplooit de blaas zich en kunt u aandrang tot plassen krijgen. De blaas zal nooit overvol
raken. De uroloog inspecteert de plasbuis en de blaas. Daarna is het onderzoek
afgelopen.

Nazorg
U krijgt direct de uitslag. Het onderzoek duurt ongeveer vijf minuten. Na afloop kunt u
vrijwel meteen naar huis. Gebruik van openbaar vervoer of eigen auto is geen
probleem.

Bijwerkingen
Na het onderzoek kan het plassen de eerste uren een branderig gevoel geven. Bij
sommigen duurt dit wat langer met ook extra aandrang. 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.
Wanneer u na de ingreep langdurig klachten heeft, of veel pijn of koorts boven 38.5
graden Celsius of als u moeilijker kunt plassen, neem dan contact op met uw
behandelend arts. Buiten kantooruren neemt u contact op met de dienstdoende
huisarts.
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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. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Ten slotte
Deze folder betreft algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw arts.
Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven.
Dit zal altijd door uw uroloog aan u verteld worden. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u
op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Urologie.

Bereikbaarheid polikliniek Urologie
Maandag t/m vrijdag: van 8.00 - 16.30 uur.
De polikliniek is bereikbaar via het telefoonnummer van Meander Medisch Centrum: 033 - 850 50 50 (vraag naar
de polikliniek Urologie).
Afsprakennummer: 033 - 850 60 70.
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