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Onderzoek
van de blaas
Cystoscopie

Door middel van deze folder wil het Maasstad
Ziekenhuis u informeren over het onderzoek van
de blaas. Wij adviseren u deze informatie goed te
lezen. Het is goed u te realiseren dat uw persoonlijke
situatie echter anders kan zijn dan beschreven.
Wat is een cystoscopie?
Een cystoscopie is een inwendig onderzoek waarbij
de binnenkant van de plasbuis en de blaas met een
buigzame (flexibele) kijkbuis (cystoscoop) bekeken
worden.
Wat is het doel van het onderzoek?
Een cystoscopie wordt verricht indien er afwijkingen
worden vermoed in plasbuis, prostaatgebied of blaas:
bijvoorbeeld bij plasproblemen, bloedverlies via de
urine of controle bij blaaspoliepen.
Voorbereiding
Voor dit onderzoek is thuis geen speciale
voorbereiding nodig. Wel vragen wij u om naar
het toilet te gaan als u in het ziekenhuis bent
aangekomen. U kunt dan helemaal uitplassen, zodat
u een lege blaas heeft voor het onderzoek.
Het onderzoek
Het onderzoek vindt poliklinisch plaats. De
verpleegkundige brengt u naar een kleedkamer waar
u de kleding van het onderlichaam kunt uittrekken;
de kleding van het bovenlichaam houdt u aan.
Hierna neemt u plaats op de scopietafel.

De uroloog brengt dan de flexibele cystoscoop via
(de opening van) de plasbuis in de blaas. Van belang
is dat u zoveel mogelijk ontspannen bent zodat het
inbrengen van de cystoscoop het minste ongemak
veroorzaakt. Via de cystoscoop wordt er 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 raakt nooit overvol. De uroloog inspecteert de
plasbuis en de blaas.
Na het onderzoek dient u zelf de spoelvloeistof uit te
plassen op het toilet; u verlaat de onderzoekstafel
dus met gevulde blaas.
Het onderzoek duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.
Na het onderzoek
Na afloop kunt u vrijwel meteen naar huis. Gebruik
van eigen auto of openbaar vervoer is geen
probleem. Na het onderzoek kunt u de rest van de
dag een branderig gevoel bij het plassen hebben
en moet u wat vaker plassen. Er kan ook wat bloed
in de urine zitten. Dit is niet verontrustend en niet
gevaarlijk.
Let op: 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, veel pijn heeft, koorts boven 38,5
graden heeft of aanmerkelijk moeilijker kunt plassen
neem dan contact op met uw behandelend arts.
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De uitslag
De uitslag wordt direct na het onderzoek aan u
bekend gemaakt.
Vragen
Als u nog vragen heeft, stel deze dan gerust aan uw
behandelend arts of verpleegkundige.
De polikliniek Urologie is van maandag t/m vrijdag
tussen 08.30 – 12.00 uur en tussen 13.00 – 17.00 uur
te bereiken via (010) 291 22 65.
Vanaf 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen
kunt u contact opnemen met uw huisarts of de
Spoedeisende Hulp via (010) 291 35 99.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de
Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de
informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties
understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can
translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü
size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki
sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym
folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

T: (010) 291 19 11
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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