
Cystoscopie

Urologie



Binnenkort wordt bij u een cystoscopie gedaan. 

Wat is een cystoscopie?
Een cystoscopie is een onderzoek van de plasbuis en de blaas. Het onderzoek  
wordt gedaan met een cystoscoop. Dit is een flexibel (buigzaam) buisje dat 
is verbonden met een lichtbron. Aan het uiteinde van het buisje zit een lens 
waarmee de uroloog in de plasbuis en de blaas kan kijken. Bij de man wordt 
ook de prostaat bekeken. 
Een cystoscopie wordt gedaan als de uroloog vermoedt dat er afwijkingen zijn 
in de plasbuis, het prostaatgebied of in de blaas. Bijvoorbeeld bij klachten als  
plasproblemen of bloed in de urine.

Het onderzoek wordt op de polikliniek gedaan door een uroloog of een
physician-assistant (PA). Een PA ondersteunt de arts bij medische taken zoals: 
lichamelijk onderzoek doen, een diagnose stellen, medicijnen voorschrijven 
en patiënten begeleiden.  

Voorbereiding
Voor het onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. 

• De verpleegkundige brengt u naar een kleedkamer. Daar kunt u uw 
onderkleding uitdoen. De kleding van het bovenlichaam kunt u aan 
houden.  

• U neemt plaats op de onderzoektafel. Meestal ligt u tijdens dit onderzoek 
op uw rug. Bij de vrouw rusten de benen in beensteunen en worden 
daardoor gespreid.

• De plasbuis en het gebied er omheen worden schoongemaakt met een 
watje met water. 

• Er wordt glijmiddel op de scoop gedaan zodat het inbrengen gemakkelijk 
gaat.

Het onderzoek
De cystoscoop wordt via de plasbuis in de blaas gebracht. Door een dun 
kanaaltje in de cystoscoop wordt de blaas gevuld met steriele vloeistof. 
Hierdoor ontplooit de blaas zich waardoor eventuele afwijkingen beter 
zichtbaar worden. U voelt daardoor lichte tot matige aandrang om te plassen.
De blaas, de plasbuis en bij mannen de binnenkant van de prostaat worden 
onderzocht. Dit duurt een paar minuten.



Na het onderzoek
U krijgt direct de uitslag van het onderzoek. Na het onderzoek kunt u meteen 
naar huis. Gebruik van eigen auto of het openbaar vervoer is geen probleem.

Bijwerkingen
Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek zijn:  
• Een branderig gevoel bij het plassen.
• Sterke aandrang hebben om te plassen. Dit kan soms enkele dagen duren.
• Er kan wat bloed in de urine zitten. Dit is normaal. 
 
Het is belangrijk dat u na het onderzoek veel drinkt en regelmatig plast. De 
blaas en de plasbuis worden dan schoongespoeld.

Contact opnemen
U moet contact opnemen met de polikliniek Urologie als u:
• Pijn hebt.
• Koorts krijgt boven 38,5 °C.
• Moeite hebt met plassen. 

De polikliniek Urologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen
8:00 en 16:00 uur.
T: 0515 - 48 84 00.

Buiten deze uren kunt u contact opnemen met de Dokterswacht.

Tenslotte
Deze folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie die u van
uw arts kreeg. Het kan zijn dat uw behandeling iets anders verloopt. Dit wordt
door de uroloog of de verpleegkundige met u besproken.
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Hebt u opmerkingen of tips over de informatie in deze folder?
Wij ontvangen ze graag via folders@mijnantonius.nl


