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Inleiding
Met deze folder informeren wij u over de
algemene gang van zaken bij een
inwendig blaasonderzoek (cystoscopie)
in ons ziekenhuis.
Wat is een cystoscopie?
Een cystoscopie is een inwendig
onderzoek van de plasbuis en de blaas.
Het onderzoek wordt uitgevoerd met een
cystoscoop. Dit is een dun buisvormig
instrument met een lens. Via de lens kan
de specialist in de plasbuis en de blaas
kijken. Er bestaan buigzame (flexibele)
en metalen (starre) cystoscopen. U krijgt
dit onderzoek als er een vermoeden is op
afwijkingen in plasbuis, prostaatgebied
of blaas. Dit kan het geval zijn bij
plasproblemen, bloedverlies via de urine
of controle bij blaaspoliepen.
Het onderzoek duurt 5 tot 10 minuten.
Voorbereiding
Speciale voorbereiding thuis is niet
nodig. Het onderzoek gebeurt op de
polikliniek door de uroloog in bijzijn van
een verpleegkundige. De
verpleegkundige brengt u naar een
kleedkamer. U kunt hier uw
onderlichaam ontbloten. Hierna neemt u
plaats op de scopietafel.
Voor het onderzoek is het nodig dat u
met gespreide benen, in de speciaal
hiervoor bestemde beensteunen, op de
onderzoekstafel ligt. Vervolgens wordt
de penis of schede gereinigd met een
desinfecterende vloeistof. Daarna wordt
in de plasbuis wat gelei gespoten. Deze
gelei dient als glijmiddel en als
verdovingsmiddel van het slijmvlies,
zodat eventuele pijn tot een minimum
wordt beperkt. De gelei moet enkele
minuten inwerken. Het is belangrijk dat
u probeert zich zo goed mogelijk te
ontspannen. Het inbrengen van de
cystoscoop gaat hierdoor eenvoudiger.

Uitvoering van het onderzoek
De uroloog brengt de cystoscoop via de
plasbuis in uw blaas. Een slangetje aan
de cystoscoop is verbonden met een zak
spoelvloeistof. Hierdoor wordt steriel
water in uw blaas gebracht. De blaas is
nu beter zichtbaar voor onderzoek. U
kunt hierdoor aandrang tot plassen
krijgen omdat uw blaas vol is. De
uroloog zorgt ervoor dat uw blaas niet
overvol raakt. De uroloog onderzoekt
vervolgens de plasbuis en de blaas.
Wanneer de flexibele scoop gebruikt is,
moet u de spoelvloeistof zelf uitplassen.
U verlaat de onderzoekstafel in dat geval
met een gevulde blaas. Hierna kan de
uroloog u vragen om uit te plassen op
een speciaal toilet en wordt er met een
scan gekeken of u uw blaas goed leeg
plast.
Na het onderzoek
U krijgt direct de uitslag van de uroloog.
Na afloop van het onderzoek kunt u
vrijwel meteen naar huis. Zelfstandig
reizen is geen probleem. Het is
belangrijk dat u na het onderzoek veel
drinkt om uw blaas en urinewegen
schoon te spoelen. Het 1e uur kunt u een
branderig gevoel en een versterkte
aandrang hebben bij het plassen. Soms
duurt dit enkele dagen. Er kan ook wat
bloed in de urine zitten. Dit is niet
verontrustend en niet gevaarlijk.
Complicaties
Neem contact op met uw arts bij de
volgende klachten: langdurige klachten
na de ingreep, veel pijn, aanhoudende
koorts boven 38,5 graden Celsius en
aanmerkelijk moeilijker plassen.
Bij verhindering
Neem zo snel mogelijk contact op met de
polikliniek Urologie. U kunt hiervoor het
Afsprakenbureau bellen en u laten
doorverbinden met de poli Urologie.
Telefoonnummer Afsprakenbureau:
MC Emmeloord (0527) 63 71 50
MC Zuiderzee (0320) 27 18 88
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