
 

 
 

 
 

 
 

 

Cystoscopie 

Een inwendig onderzoek van de blaas 
 
Een blaasinkijk (cystoscopie) is een inwendig onderzoek van de blaas. Met een cystoscoop (smalle buis met 
licht) kan de uroloog de blaas, plasbuis en de prostaat van binnen bekijken. Bij vrouwen wordt een starre 
scoop gebruikt. Bij mannen een flexibele scoop zodat het onderzoek minder belastend is. 
 
Plaats van het onderzoek 

Het onderzoek vindt plaats op de poli Urologie. 
 
Voorbereiding onderzoek 

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.  
 
Het onderzoek 

In totaal duurt het onderzoek ongeveer 15 minuten. Het kijken met de cystoscoop duurt hoogstens 3 
minuten. 
Vlak voor het onderzoek vragen wij u uw onderkleding en schoenen uit te trekken. Daarna kunt u op de 
onderzoekstafel plaatsnemen. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug met gespreide benen, waarbij uw 
knieholten in steunen liggen. 
Voordat de cystoscoop naar binnen wordt gebracht, wordt de plasbuis opening en omgeving 
schoongemaakt met een watje met water. De plasbuis wordt plaatselijk verdoofd met een speciaal glijmiddel 
dat in de plasbuis wordt gebracht. De cystoscoop glijdt zo makkelijker naar binnen.  
Om de blaas goed te kunnen beoordelen, laat de uroloog een steriele spoelvloeistof in uw blaas lopen. 
Tijdens het vullen kunt u aandrang voelen om te plassen. Als de druk in de blaas te groot wordt, kunt u dit 
aangeven. 
 
Al is het onderzoek relatief pijnloos, toch kan het door de plasbuis gaan met de scoop bij de kringspier even 
een vervelend gevoel geven. Ook heeft u soms het gevoel te moeten plassen. Wanneer u zich goed kan 
ontspannen, zal het onderzoek makkelijker gaan en zult u weinig pijn ervaren. 
 
De uitslag 

Direct na afloop van het onderzoek vertelt de uroloog u de uitslag en mag u naar huis of terug naar de 
afdeling.  
 
Na het onderzoek 

Om te zorgen dat u geen vlekken in uw ondergoed krijgt, geeft de verpleegkundige u een beschermend 
verband. 
 
Na het onderzoek kunt u een sterke drang voelen om te plassen en kan de urine wat rood van kleur zijn 
(bloed). U kunt daarom het beste veel drinken. Vaak heeft u na het onderzoek een branderig, pijnlijk gevoel 
bij het plassen.  
 
Bij klachten zoals lang of veel bloedverlies en koorts moet u bellen met uw huisarts of uw behandelend 
uroloog. 
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Tot slot 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de poli Urologie. 
Als u niet kunt komen, vragen wij u dit zo snel mogelijk door te geven aan de poli Urologie. 
Het telefoonnummer is (0475) 38 22 41. 
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