Mictie cystografie
Röntgenonderzoek van de blaas
Inleiding
In overleg met uw behandelend uroloog hebt u besloten een röntgenonderzoek van de blaas en urinewegen
te laten verrichten. In deze folder wordt in grote lijnen de gang van zaken rond het onderzoek beschreven.
Een verpleegkundige en een radiodiagnostisch laborant voeren het onderzoek uit.

Mictie cystografie
Bij een mictie cystografie wordt met behulp van röntgenstraling en een van te voren toegediende
contrastvloeistof de werking van de blaas en urinewegen voor, tijdens en na het plassen vastgelegd op
foto’s.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.
Indien dit onderzoek wordt uitgevoerd bij een baby, wordt de ouders aangeraden een fles met voeding mee
te nemen.
In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u zwanger bent. Indien dit het geval is, neem
dan contact op met de aanvragend arts. Deze overlegt met u of het onderzoek moet doorgaan.

Plaats en duur
Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek urologie (nr 44) en duurt ongeveer 45 minuten.

Het onderzoek
Voor het onderzoek vragen wij u het onderlichaam van kleding te ontdoen. Vervolgens neemt u plaats op de
onderzoektafel. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug met gespreide benen, waarbij uw knieholtes in
steunen rusten.
De verpleegkundige maakt de plasbuisopening en omgeving schoon met een watje met water. Daarna wordt
de plasbuis plaatselijk verdoofd door middel van een speciaal glijmiddel. Vervolgens brengt de verpleegkundige een slangetje via de plasbuis in de blaas. De urine die nog in de blaas zit wordt op deze wijze
verwijderd en voor onderzoek opgestuurd.
Er wordt nu een foto gemaakt van de buik met een lege blaas. Hierna wordt middels het slangetje in uw
blaas de blaas gevuld met een contrastvloeistof. Als de blaas goed is gevuld wordt er opnieuw een foto van
de buik gemaakt, nu van een volle blaas.
Vervolgens worden er nog foto’s gemaakt terwijl u uitplast en als u klaar bent met plassen.

Nazorg
Meteen na het onderzoek krijgt u een handdoek en een washandje waarmee u zich kunt opfrissen. Het is
aan te raden de rest van de dag extra veel te drinken om een blaasontsteking te voorkomen.

Risico’s
In een uiterst zeldzaam geval kan het voorkomen dat u overgevoelig bent voor de contrastvloeistof. Bent u
overgevoelig voor contrastvloeistof, meld dit van tevoren aan de arts.
Indien u zich tijdens het onderzoek niet goed voelt, moet u dit meteen zeggen. Te denken valt aan
duizeligheid, misselijkheid, transpireren.
Daarnaast bestaat er een kleine kans dat u een blaasontsteking krijgt als gevolg van dit onderzoek.
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Uitslag
U krijgt meestal aansluitend aan het onderzoek de uitslag van uw behandelend uroloog.

Tenslotte
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan de verpleegkundige van de
afdeling urologie, bereikbaar via telefoonnummer: (0475) 38 22 41.
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