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Onderzoek blaas
cystoscopie

Een cystoscopie is een inwendig onderzoek van de blaas. Dit onderzoek
gebeurt met een cystoscoop. Een cystoscoop is een dun buisje met aan
het uiteinde een camera. De arts brengt deze via de plasbuis in de blaas
om de plasbuis en de blaas te kunnen bekijken.
Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Voor het onderzoek
Er is geen speciale voorbereiding nodig. U mag gewoon eten en drinken.

Het onderzoek
De arts doet het kijkonderzoek samen met een assistent. De assistent brengt u naar een
kleedkamer waar u uw onderkleding kunt uittrekken. De kleding van het bovenlichaam houdt
u aan.
 Wij vragen u op uw rug te gaan liggen op de onderzoekstafel, soms met uw benen
gespreid in beensteunen.
 Heeft u een katheter? Dan verwijderen we deze eerst.
 De arts brengt de cystoscoop via de plasbuis naar binnen met behulp van glijmiddel. Dit
kan tijdelijk een branderig gevoel geven. Vooral bij mannen kan het passeren van de
sluitspier en de prostaat onaangenaam zijn. Dit verdwijnt meestal als de cystoscoop in de
blaas is.
 Tijdens het onderzoek stroomt er steriel water in de blaas. Hierdoor vult de blaas zich en
kan deze beter bekeken worden. De volle blaas kan het gevoel geven dat u moet
plassen. Als dit gebeurt, zegt u het dan tegen de arts.
 Na het kijkonderzoek krijgt u soms nog een inwendig onderzoek. Bij vrouwen gaat het om
een onderzoek via de vagina en bij mannen een onderzoek van de prostaat via de anus.
 Na het onderzoek is de blaas nog gevuld met steriel water. U kunt dit zelf uitplassen op
het toilet.

De uitslag
Na afloop bespreekt de arts het resultaat van het onderzoek direct met u.

Na het onderzoek





Na het onderzoek kunt u meteen naar huis. Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer
is geen probleem.
Gedurende enige uren kunt u last hebben van een branderig gevoel of een aanhoudende
aandrang om te plassen.
U kunt wat bloed bij de urine verliezen. Dit is niet verontrustend of gevaarlijk. Bij mannen
kan het plassen tijdelijk moeilijker gaan.
Het is belangrijk dat u na het onderzoek veel drinkt. Hierdoor verdwijnen de klachten
snel.

Wanneer contact opnemen?
Neem direct contact met ons op als u een van de volgende complicaties heeft:
 koorts boven de 38,5°C
 het branderige gevoel houdt langer dan een dag aan of wordt pijnlijk. Als dat het geval is,
kan er sprake zijn van een blaasontsteking en is mogelijk een behandeling noodzakelijk.
 u plast veel bloed
 u plast heel veel moeilijker.
Overdag belt u met de polikliniek Urologie, ’s avonds of in het weekend met de afdeling
Spoedeisende Hulp, locatie Oost.
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Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online


www.olvg.nl/urologie

Contact
Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?
Bel zo snel mogelijk met de afdeling. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.
polikliniek Urologie, locatie Oost
T
020 510 86 94 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
E
urologie@olvg.nl
P3
polikliniek Urologie, locatie West
T
020 510 86 94 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
E
urologie@olvg.nl
Route 16
afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost
T
020 599 30 16 (7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar)
afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie West
T
020 510 89 11 (7 dagen per week, 24 uur per dag)

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene_voorwaarden. Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht
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