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Deze publicatie is een uitgave van de dienst urologie, in samenwerking met de dienst
communicatie van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven.
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Alle rechten voorbehouden
Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke
toestemming van de eigenaar, aan te vragen via communicatie@hhleuven.be
Aarzel niet er ons op te wijzen indien er belangrijke tekortkomingen zijn in deze
informatiebrochure of indien er onduidelijke paragrafen zijn.

Heilig Hart Ziekenhuis Leuven – Brochure Cystoscopie

3

1. Inleiding
Deze brochure betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als
extra informatie naast het gesprek met je behandelend arts.
Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding
geven. Dit zal altijd door je uroloog aan jou kenbaar gemaakt
worden.
Heb je na het lezen van deze folder nog vragen, dan kan je contact
opnemen met je huisarts of je uroloog.
1.1.

De prostaat

Er zal binnenkort bij jou een cystoscopie worden uitgevoerd. Een
cystoscopie is een inwendig onderzoek van de plasbuis en de
blaas. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een cystoscoop, een
dunne holle buis gevuld met glasvezels of een lenzensysteem dat
aangesloten is op een lichtbron. Via een lens op het uiteinde van
de cystoscoop kan de uroloog door een kijker in de plasbuis en de
blaas kijken. Er bestaan buigzame (flexibele) en metalen (starre)
cystoscopen. Beide kunnen voor de man en de vrouw gebruikt
worden.
Een cystoscopie wordt verricht wanneer er afwijkingen worden
vermoed in de plasbuis, het prostaatgebied of de blaas,
bijvoorbeeld bij plasproblemen, bloedverlies via de urine of
controle bij blaaspoliepen.
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2. Het onderzoek
2.1.
Voorbereiding
Voor het onderzoek is thuis geen speciale voorbereiding nodig.
Het onderzoek vindt poliklinisch plaats door de uroloog in bijzijn
van een verpleegkundige. De verpleegkundige brengt je naar een
kleedkamer waar je de kleding van het onderlichaam kunt
uittrekken, de kleding van het bovenlichaam houd je aan.
Vaak zal het nodig zijn vóór de cystoscopie urine op te vangen
voor onderzoek. Als dit bij jou nodig is, vraagt de verpleegkundige
je dit tijdig.
Hierna neem je plaats op de onderzoekstafel. Voor het onderzoek
is het nodig dat je met gespreide benen, in speciaal hiertoe
bevestigde beensteunen, op de onderzoekstafel ligt. Vervolgens
wordt de plasbuisopening gereinigd met een ontsmettingsmiddel.
In de plasbuis wordt vervolgens wat gel gespoten. Deze gel dient
als glijmiddel en als verdovingsmiddel van het slijmvlies, zodat
eventuele pijn tot een minimum wordt beperkt. De gel moet één
minuut inwerken. Van belang is dat je, voor zover mogelijk, goed
ontspannen bent, opdat het inbrengen van de cystoscoop met het
minst mogelijke ongemak gepaard kan gaan.
2.2.
Uitvoering van het onderzoek
De uroloog brengt de cystoscoop via (de opening van) de plasbuis
in de blaas. Via een slangetje aan de cystoscoop verbonden met
een zak spoelvloeistof wordt er steriel water in de blaas gebracht.
Hierdoor ontplooit de blaas zich en kan je aandrang tot plassen
krijgen. Dit gebeurt echter pas op het moment dat de blaas vol is.
De blaas zal nooit overvol raken. De uroloog inspecteert de
plasbuis en de blaas. Daarna is het onderzoek afgelopen. Wanneer
de flexibele scoop gebruikt is, dien je zelf de spoelvloeistof uit te
plassen en verlaat je de onderzoekstafel dus met gevulde blaas.
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2.3.
Nazorg
Je krijgt meteen na het onderzoek de uitslag. Het onderzoek duurt
ongeveer 3 tot 5 minuten. Na afloop kan je meteen naar huis.
Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen probleem.

2.4.
Bijwerkingen
Na het onderzoek kan het eerste uur en bij sommige patiënten
gedurende enkele dagen een branderig gevoel bij het plassen
optreden en een versterkte plasdrang. Er kan ook wat bloed in de
urine zitten. Dit is niet verontrustend en niet gevaarlijk. Het is
belangrijk dat je na het onderzoek veel drinkt. De blaas en
urinewegen worden dan schoongespoeld.
Wanneer je na de procedure langdurig klachten hebt zoals veel
pijn of koorts (boven 38,5 graden) of opmerkelijk moeilijker kunt
plassen, neem je contact op met je uroloog.

Heilig Hart Ziekenhuis Leuven – Brochure Cystoscopie

6

3. Contactgegevens
Secretariaat Urologie
016/209 810
urologie@hhleuven.be
Verpleegafdeling
Algemene Heelkunde (3A)

016/209.257

Spoedgevallendienst

Afsprakendienst

016/209.280

016/209.209

Facturatiedienst

Opnamedienst

016/209.312

016/209.243

facturatie@hhleuven.be

016/209.253

Algemeen nummer
016/209.211
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