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Cystoscopie 1 

Cystoscopie

Polikliniek Urologie, route 2.5
Telefoon (050) 524 6920

Algemeen

•    Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en een geldig 
identiteitsbewijs mee.

•  Bent u verhinderd, neem dan tijdig contact op met het secretariaat van de 
polikliniek Urologie, tel. (050) 524 6920.

Inleiding

In overleg met de uroloog heeft u een afspraak gemaakt voor een cystoscopie. In 
deze folder kunt u lezen hoe dit onderzoek zal verlopen. De folder is bedoeld als 
aanvulling op de mondelinge informatie die u van de uroloog ontvangt.

Doel

Het doel van een cystoscopie is om de binnenkant van de blaas, de plasbuis en 
bij mannen eveneens de prostaat te bekijken. Dit gebeurt met behulp van een 
flexibel buisje (= cystoscoop) met een lens die is verbonden met een lichtbron.

Voorbereiding

Voorafgaand aan het onderzoek mag u gewoon eten en drinken.

Tijdsduur

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Verloop van het onderzoek

Voor het onderzoek is het nodig om uw onderlichaam te ontbloten. Dit kunt u 
doen in de kleedkamer. Via de kleedkamer komt u in de behandelruimte, waar 
u op een onderzoekstafel gaat liggen. Uw benen rusten daarbij in beensteunen. 
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Het gebied rondom de plasbuis wordt ontsmet en er wordt een glijmiddel in de 
plasbuis gebracht. Daarna wordt het gebied afgedekt met steriele doeken. De 
arts brengt vervolgens de cystoscoop in en vult de blaas met steriel water. Op 
die manier kan de binnenkant van de blaas worden bekeken. Daarna wordt de 
cystoscoop verwijderd.

Als u (volgens afspraak) met een volle blaas naar het ziekenhuis moet komen, 
verzoeken wij u voorafgaand aan dit onderzoek te plassen op een plasmeter. Wij 
registreren dan met behulp van een ‘plasmeter’ hoe u plast (de hoeveelheid, de 
tijdsduur en de sterkte van de straal). Dit onderzoek wordt flowmetrie genoemd. 
Voor een flowmetrie moet er ongeveer 300 ml vocht in de blaas aanwezig zijn, 
zodat u een plasgevoel krijgt. 

Wij raden u aan om twee uur voor het onderzoek minimaal vier glazen thee of 
water te drinken. Als u ’s ochtends opstaat, mag u gewoon naar het toilet om 
te plassen. Daarna moet u, afhankelijk van het tijdstip van het onderzoek, dus 
zorgen dat u genoeg drinkt (minimaal vier glazen).

Na het onderzoek

De eerste keer urineren na het onderzoek is vaak enigszins pijnlijk. Als u veel 
drinkt, plast u ook veel en het pijnlijke gevoel verdwijnt dan vanzelf. Ook kunt u 
enkele dagen een branderig gevoel bij het plassen houden. Soms is de urine een 
beetje rood. Dat is niet verontrustend en u zult merken dat de urine na een paar 
uur weer normaal van kleur is.

Bijzonderheden

Als u medicijnen gebruikt, allergisch bent voor bepaalde geneesmiddelen, aan 
een bepaalde aandoening lijdt (zoals suikerziekte) of zwanger bent, verzoeken 
wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat het onderzoek naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet 
het geval zijn, bespreekt u dit dan allereerst met de behandelend arts. U kunt 
in tweede instantie ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of 
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met de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Uw tevredenheid is tenslotte 
onze zorg. Meer informatie hierover vindt u op onze website of in de folder 
Klachtenbehandeling.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u die voorafgaand 
aan het onderzoek stellen. Ook kunt u contact opnemen met de polikliniek 
Urologie, tel. (050) 524 6920.
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Ruimte voor aantekeningen
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Martini Ziekenhuis

Postadres

Postbus 

 RM  Groningen

Bezoekadres

Van Swietenplein 

Groningen

Algemeen telefoonnummer
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www.martiniziekenhuis.nl
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