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Wat is een cystoscopie?
Een cystoscopie is een inwendig onderzoek van de blaas. Met een cystoscoop, een camera, bekijkt de uroloog 
de plasbuis, de prostaat bij de man en de blaas. Een cystoscopie wordt verricht als de arts afwijkingen 
vermoedt. Bijvoorbeeld bij problemen met plassen, bloed in de urine of als controle bij blaaspoliepen.

Voorbereiding
De ingreep gebeurt meestal onder lokale verdoving. Uw arts beslist of voorbereidende onderzoeken zoals een 
bloedafname en elektrocardiograam nodig zijn. U kan deze laten uitvoeren via uw huisarts of via het preoperatief 
circuit van het ziekenhuis. Als uw huisarts deze onderzoeken deed brengt u de resultaten mee op de dag van het 
onderzoek.

Vul ook de preoperatieve vragenlijst in. Deze kreeg u mee bij de uroloog, uw huisarts of u kan deze lijst afdrukken via 
onze website,  www.azvesalius.be onder ‘opname > wat brengt u mee?’

De dag van de ingreep dient u nuchter te zijn volgens het advies van de chirurg.  Eventuele thuismedicatie die u 
dient in te nemen, mag met een slokje water.  Bespreek met uw arts welke medicatie u dient in te nemen: als u 
bloedverdunnende medicatie neemt, moet deze meestal enkele dagen vóór de ingreep gestopt worden.

Op de dag van de ingreep mag u geen auto besturen, u laat u best door iemand brengen en halen.

Indien de ingreep onder lokale anesthesie gebeurt, hoeft u niet nuchter te zijn en mag u zelf met de auto naar huis 
rijden.

Verloop van het onderzoek
• Aan de cystoscoop zit een slangetje dat verbonden is met een zakje spoelvloeistof
• Via dit slangetje wordt steriel water in de blaas gebracht
• Het water in de blaas geeft een helder beeld waardoor de uroloog de urinebuis en de blaaswand goed kan 

bekijken
• Daarna wordt de cystoscoop verwijderd
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Na het onderzoek
• Na het onderzoek kan u een branderig gevoel hebben bij het plassen
• Ook kan er wat bloed in de urine aanwezig zijn, dit is normaal
• Drink voldoende zodat de urine snel terug helder wordt

Naar huis
U mag de dienst pas verlaten na toestemming van de behandelende arts, hij bezorgt u volgende informatie:

• richtlijnen voor verdere pijnbehandeling
• afspraak voor eventuele controleraadpleging
• ziekte- en verzekeringsattesten
• eventueel medicatievoorschrift
• ontslagbrief voor uw huisarts

Terug thuis
• Een beetje pijn na het onderzoek is normaal, u mag in dat geval 1 gr paracetamol innemen, max. 4 x per dag
• Drink voldoende, dit bevordert het herstel van de blaas en de plasbuis
• Het kan zijn dat u in het begin vaker moet plassen, dit gaat vanzelf over

Opgelet
Neem contact op met uw uroloog of huisarts wanneer:

• u koorts krijgt, meer dan 38°C
• u toenemende pijn krijgt in uw buik of bij het plassen
• aanhoudende drang tot plassen blijft bestaan na 48 uur
• plassen moeilijk is
• er veel bloed in uw urine zit met klonters die u moeilijk kunt uitplassen

 Contact
Aarzel niet om bij vragen of problemen contact op te nemen:

• Daghospitalisatie Chirurgie E3 Tongeren, tel. 012 39 65 49 tussen 07.00 en 20.00 uur
• Algemene Heelkunde D3, tel. 012 39 73 77
• Dienst Urologie A3, tel. 012 39 70 93
• Uw huisarts of uroloog
• Dienst Spoedgevallen, tel. 012 39 68 22


