
 I N F O R M A T I E  V O O R  D E  P A T I Ë N T  

Cystoscopie  

Waarom dit onderzoek?  

Een cystoscopie is een kijkonderzoek van het plaskanaal en de blaas, om 

eventuele afwijkingen aan het plaskanaal, prostaat of blaas vast te 

stellen. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een rigide of flexibele 

cystoscoop. 

Voorbereiding 

Op zich is er voor dit onderzoek geen speciale voorbereiding nodig. 

Indien het onderzoek onder plaatselijke verdoving zal gebeuren moet u 

niet nuchter zijn.  

Indien het onderzoek onder narcose zal gebeuren moet u 6 uur vooraf 

nuchter zijn.  

Het onderzoek duurt slechts enkele minuten. 

Urologie 
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Onderzoek 

 U gaat op uw rug op de behandeltafel liggen met uw benen in de 
steunen.  

 De verpleegkundige ontsmet de penis of schede grondig met een 
desinfecterende vloeistof. 

 Vervolgens wordt wat gel in de plasbuis gespoten. Deze gel werkt als 
glijmiddel en als verdovingsmiddel van het slijmvlies en beperkt 
eventuele pijn tot een minimum. 

 Het is belangrijk dat u goed ontspannen bent, zodat het onderzoek u 
het minst mogelijke ongemak geeft. 

 De arts brengt de cystoscoop via de plasbuis in de blaas. Hoewel dit 
inbrengen relatief pijnloos verloopt, veroorzaakt het passeren van de 
plasbuis bij de sluitspier even een vervelend gevoel. 

 De arts inspecteert de plasbuis en de blaas met de cystoscoop. 

 Daarna is het onderzoek afgelopen. 

Bij de man 

Cytoscoop 

Prostaat 

Blaas 

Urinebuis 



Risico’s en mogelijke alternatieven 

Als bijwerking is het belangrijk om te weten dat u in de eerste uren (in 

zeldzame gevallen eerste dagen) na het onderzoek een branderig gevoel 

bij het plassen kan ondervinden. 

Ook een beperkte hoeveelheid bloed in de urine is meestal niet 

abnormaal. 

Resultaat en kans op succes 

De uroloog bespreekt het resultaat van het onderzoek samen met u.  

U krijgt een afspraak mee om terug te komen bij de arts. 

Nazorg 

Ter voorkoming van infectie wordt u na de cystoscopie meestal antibioticum 

voorgeschreven. Indien u toch nog langdurig klachten zou hebben of 

hoge koorts zou maken, neemt u best contact op met uw uroloog. 
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Bij de vrouw 

Cytoscoop 

Blaas 

Urinebuis 



 Indien de ingreep onder narcose gebeurde mag u de eerste 24 u:  

• Niet alleen thuis zijn.  

• Geen voertuig/wagen besturen.  

• Geen belangrijke beslissingen nemen/documenten 

ondertekenen.  

• Geen alcohol drinken.  

• Geen kalmeermiddelen nemen tenzij door arts anders 

toegelaten.  

• Thuismedicatie herstarten tenzij uw arts dit anders voorschrijft.  

 Het is noodzakelijk dat u onder begeleiding van een volwassene het 

ziekenhuis verlaat.  

Contactgegevens Dienst Urologie 

Campus Aalst  

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst  

Tel: 053 72 43 78 

Fax: 053 72 44 11 

Urologie.Aalst@olvz-aalst.be 

Campus Asse 

Bloklaan 5 - 1730 Asse  

Tel: 02 300 61 11 

Fax: 02 300 62 98 

Urologie.Asse@olvz-aalst.be 

Campus Ninove 

Biezenstraat 2 - 9400 Ninove 

Tel: 054 31 21 11 

Fax: 054 31 20 59 

Urologie.Ninove@olvz-aalst.be 
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D i s c l a i m e r  

De informatie in deze brochure is van 

algemene aard en is bedoeld om u een 

globaal beeld te geven van de zorg en 

voorlichting die u kunt verwachten. In 

iedere situatie, en dus ook de uwe, 

kunnen andere adviezen of procedures 

van toepassing zijn. Deze brochure 

vervangt dus niet de informatie die u 

van uw behandelend arts reeds kreeg 

en die rekening houdt met uw 

specifieke toestand. Zijn er na het lezen 

van deze brochure nog vragen schrijf 

deze eventueel op en bespreek ze in 

ieder geval met uw behandelend arts. 

  

Versie 28/11/2018  

Goedgekeurd door dokter Alex Mottrie 

 


