Urologie

Röntgenonderzoek van de blaas met contrastvloeistof
Cystografie, met of zonder mictie

U bent onlangs met klachten bij de uroloog geweest. Om meer over de oorzaak van uw klachten te
weten te komen, wordt een serie röntgenfoto’s van de blaas gemaakt. Zowel voor, tijdens als na het
plassen.
Tijdens het onderzoek loopt via een dun slangetje (katheter) in de plasbuis contrastvloeistof in de
blaas. Door de contrastvloeistof wordt de blaas zichtbaar op röntgenfoto’s. Als de blaas voldoende
is gevuld, wordt de katheter verwijderd. Als u daarna plast, wordt de plasbuis zichtbaar.
Een eventuele vernauwing in de plasbuis wordt zo snel opgemerkt. Ook is goed te zien of de blaas
volledig leeg is na het plassen. Daarnaast kijkt de arts of er contrastvloeistof terugstroomt van de
blaas naar de nieren (reflux).
Het onderzoek vindt plaats op het interventiecentrum Urologie en duurt ongeveer 20 minuten.
Zwangerschap
In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u zwanger bent.
Als u vermoedt of zeker weet dat u zwanger bent, neem dan contact op met de uroloog.
Deze overlegt met u of het onderzoek kan worden uitgesteld.
Voorbereiding
Als u kenmerken van een urineweginfectie heeft zoals troebele urine, koorts of pijn bij het plassen,
vragen wij u dit zo snel mogelijk door te geven aan de secretaresse. Het onderzoek kan namelijk niet
doorgaan als u een urineweginfectie heeft.
Voor vrouwen geldt dat het onderzoek ook tijdens de menstruatie kan doorgaan. Wanneer u een
tampon gebruikt, zal deze meestal kunnen blijven zitten.
Verloop van het onderzoek
U gaat naar een kleedkamer waar u de kleding van het onder lichaam uittrekt. Daarna gaat u op de
röntgentafel liggen. De verpleegkundige reinigt bij mannen de penis en bij vrouwen de uitgang van
de plasbuis. Vervolgens wordt er een gel in de plasbuis aangebracht. Dit kan een branderig gevoel
geven. De gel verdooft het slijmvlies en dient als glijmiddel om de katheter in te brengen. Het is
belangrijk dat u probeert zich te ontspannen. Dan geeft het inbrengen van de katheter u zo weinig
mogelijk ongemak.
Via de katheter loopt er contrastvloeistof in de blaas. U kunt aandrang krijgen om te plassen.
Geef het aan wanneer de aandrang te groot wordt of wanneer u pijn krijgt. Dan laat de
verpleegkundige indien nodig de vloeistof via de katheter aflopen.
Soms vragen wij u om te plassen tijdens het onderzoek. Dit kan in een urinaal of op het toilet..
Daarna wordt er eventueel nog een foto of een echo van de blaas gemaakt om te kijken of u goed
leeg heeft geplast.
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Soms wordt dit onderzoek met u afgesproken terwijl u een al katheter heeft. Mogelijk heeft u een
operatie aan de urinewegen of prostaat ondergaan. Via de katheter loopt de contrastvloeistof in de
blaas. Zo kan de uroloog op de foto’s zien of het operatiegebied goed is genezen. Als dat zo is,
wordt de katheter verwijderd. Zo niet, dan wordt het onderzoek na enkele weken herhaald.
Na het onderzoek
U krijgt van de arts direct de uitslag van het onderzoek. Wanneer u langere tijd een katheter heeft
gehad, krijgt u een recept voor een antibioticumkuur mee. Daarna kunt u naar huis gaan.
Gebruik van auto, openbaar vervoer of fiets is geen probleem. U kunt thuis uw dagelijkse activiteiten
weer hervatten.
Vragen
Als u na het lezen van deze informatie vragen heeft dan kunt u op werkdagen van 8:00-16:30 uur
contact opnemen met een medewerker van de polikliniek Urologie, telefoonnummer
(050) 361 21 67.
Wat te doen in geval van ziekte of verhindering
Wanneer u door ziekte of om een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, vragen
wij u om zo snel mogelijk contact op te nemen met een medewerker van de polikliniek Urologie.
urologie.umcg.nl
Het (web)adres voor informatie over de afdeling Urologie van het UMCG.
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