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Met het röntgenonderzoek van de blaas (mictiecystografie) wordt de
blaas zichtbaar gemaakt met röntgenstralen en een contrastmiddel. Ook
wordt er gekeken of er urine terugloopt van de blaas naar de nieren. Het
röntgenonderzoek wordt gedaan op de afdeling Radiologie & Nucleaire
geneeskunde, locatie Sneek.

Duur onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Voor het onderzoek

Er is geen voorbereiding nodig. U mag eten en drinken zoals u gewend bent.
Als u medicijnen gebruikt, kunt u die gewoon innemen.

Het onderzoek

U meldt zich 30 minuten vóór uw afspraaktijd bij de balie van de polikliniek
Urologie. Op de polikliniek wordt via uw plasbuis een slangetje (katheter)
in de blaas gebracht. Daarna gaat u naar de afdeling Radiologie & Nucleaire
geneeskunde.
Nadat u zich gemeld hebt, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. U wordt
opgeroepen door de laborant die het onderzoek samen met de radioloog
doet. Kleding aan het onderlichaam moet u uitdoen. Kleding aan het
bovenlichaam mag u aanhouden, behalve als er metaal inzit, zoals ritsen of
een beugel-bh.
U komt op uw rug op een onderzoektafel te liggen. Er wordt eerst een foto
van uw buik gemaakt. Daarna wordt er via de katheter contrastvloeistof
ingebracht en wordt er weer een foto gemaakt. U moet nu ongeveer 15
minuten met een volle blaas blijven liggen, waarna er weer een foto wordt
gemaakt. De laborant haalt de katheter weg. De tafel waarop u ligt, wordt wat
rechtop gezet en u krijgt een bakje of een fles om in te plassen. Tijdens het
plassen, worden de laatste foto’s gemaakt.

Na het onderzoek

De radioloog beoordeelt de beelden en maakt een verslag voor de specialist
die het onderzoek heeft aangevraagd. Uw specialist heeft u vóór het
onderzoek doorgegeven wanneer en hoe u de uitslag te horen krijgt.

Schadelijkheid

Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn. Daarom wordt het gebruik zoveel
mogelijk beperkt. Als u (misschien) zwanger bent of borstvoeding geeft, is het
belangrijk dat u dit zo snel mogelijk telefonisch aan ons doorgeeft. Afhankelijk
van de reden voor dit onderzoek wordt het dan aangepast of uitgesteld.
In zeldzame gevallen kunt u een allergische reactie op de contrastvloeistof
krijgen. U kunt dan last krijgen van een rode huid, jeuk en/of galbulten. Als
u het niet vertrouwt, kunt u contact opnemen met uw huisarts. Buiten de
praktijktijden kunt u bellen met de Dokterswacht.

Tot slot

Deze folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie, die u van
uw arts kreeg. Het gaat hier om algemene informatie. Het kan zijn dat uw
onderzoek iets anders verloopt.
Als u na het lezen van deze informatie vragen hebt, kunt u contact
opnemen met de afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde. De afdeling
is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 16:30 uur.
Telefoonnummer: 0515 - 48 85 20.
Informatie over uw rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en
plichten als patiënt’.
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