
 
  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

CYSTOGRAM  

BLAASFOTO 

 
 

 
 

 



Inleiding 
In overleg met uw uroloog is besloten om een cystogram 
(blaasfoto) te maken. Uw uroloog heeft u al verteld wat u kunt 
verwachten. In deze folder zijn de belangrijkste punten nog een 
samengevat. U kunt zich voor dit onderzoek melden op de 
polikliniek Urologie, balie 118. 
 

Cystogram 
Tijdens een cystogram wordt uw blaas met behulp van 
contrastvloeistof en röntgenstralen zichtbaar gemaakt. Het doel 
is om afwijkingen van de vorm en de grootte van de blaas uit te 
sluiten of aan te tonen. Ook kan worden beoordeeld of er 
lekkage bestaat of dat urine terugloopt richting de nieren 
(reflux).  
 

Voorbereiding 
 U mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken. U kunt 

uw gebruikelijke medicijnen en eventuele bloedverdunnende 
medicijnen, op de voor u gebruikelijke manier innemen. 

Indien dit niet mogelijk is, wordt u hiervan door uw uroloog 
op de hoogte gesteld. 

 Om te voorkomen dat u na het onderzoek een ontsteking 
optreedt, krijgt u door uw uroloog medicijnen (antibiotica) 
voorgeschreven. U dient deze volgens voorschrift in te 
nemen. Het is belangrijk dat u de antibioticakuur af maakt, 
ook als u nadien geen klachten heeft.  

 Draagt u bij voorkeur kleding waarin u zich makkelijk kunt 
bewegen en die u gemakkelijk aan en uit kunt doen; 

 Het is verstandig dat u zich na de ingreep laat vervoeren of 
van het openbaar vervoer gebruikmaakt. 

 Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van 
jodiumhoudend contrastmiddel. Indien u bekend bent met 
een overgevoeligheid hiervoor, dienen extra maatregelen te 
worden getroffen. 

 



Belangrijk 
Er zijn een aantal redenen om het onderzoek uit te stellen. U 
dient voor het onderzoek aan de uroloog of verpleegkundige te 
melden: 
 Als u (mogelijk) zwanger bent; 
 Als u denkt dat u een blaasontsteking heeft; 
 Als u ongesteld bent, is dit voor het onderzoek geen 

bezwaar. 

 

Het onderzoek 
U wordt gevraagd op de röntgentafel te gaan liggen. De 
röntgenlaborant maakt vervolgens een overzichtsfoto van de 
blaas.  
 
U legt uw benen in de twee beensteunen, die op de 
röntgentafel zijn gemonteerd. Daarna desinfecteert de 
verpleegkundige de uitgang van de plasbuis. De vloeistof die 
daarbij gebruikt wordt, kan wat prikkelen. Vervolgens wordt 

een katheter in uw blaas gebracht. Via een druppelsysteem dat 
is aangesloten op de katheter, wordt de blaas gevuld met 
contrastvloeistof. Als u een gevoel krijgt dat u moet plassen, is 
het belangrijk dat u dit vertelt tegen de verpleegkundige. Er 
wordt dan gestopt met het vullen van de blaas.  
 
De laborant maakt opnieuw één of meerdere röntgenfoto's van 
de onderbuik. In de tijd dat de röntgenfoto's worden 
ontwikkeld, laat de verpleegkundige uw blaas leeglopen. Als de 
röntgenlaborant terugkomt, wordt er nog een foto gemaakt van 

uw blaas. Deze foto wordt gemaakt om te kunnen zien of er 
geen contrastvloeistof is achtergebleven. Als de foto's van een 
goede kwaliteit zijn, verwijdert de verpleegkundige de katheter 
en is het onderzoek klaar. 
 
De gemiddelde duur van het onderzoek is vijftien tot dertig 
minuten. 
 

Uitslag 
Na het onderzoek krijgt u de uitslag van uw uroloog. Het kan 
zijn dat u even moet wachten. 
 



Na het onderzoek 
Het kan voorkomen dat u na het onderzoek een branderig 
gevoel heeft bij het plassen. Dit kan worden verholpen door na 
het onderzoek anderhalf tot twee liter water te drinken, mits u 
geen vochtbeperking heeft. De branderigheid wordt veroorzaakt 
door de katheter die is ingebracht om het onderzoek te kunnen 
uitvoeren. Nadat u enkele keren heeft geplast, zijn deze 
klachten over.  
 

Bericht van verhindering 
Als u door ziekte of een andere reden uw afspraak niet na kunt 
nakomen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de 
polikliniek Urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt 
worden geholpen.  
 

Disclaimer 
Deze folder geeft de normale gang van zaken weer, soms kan 
daar in specifieke gevallen van worden afgeweken. Dit wordt 
uiteraard met u besproken.  

 
Het kan voorkomen dat een afspraak onverhoopt moet worden 
verplaatst of u een andere uroloog ziet op het spreekuur, wij 
vragen uw begrip hiervoor. Het kan ook zijn dat u voor 
optimale zorg wordt verwezen naar een andere dokter, 
mogelijk op een andere locatie.  
 
De urologen van Franciscus Gasthuis & Vlietland leiden nieuwe 
urologen op. Deze urologen in opleiding zijn allemaal in de 
laatste fase van hun opleiding, zij zien zelfstandig patiënten op 
de polikliniek en voeren soms (delen van) een ingreep onder 
supervisie uit of zelfstandig uit. 
 
Door de samenwerking binnen de stadsmaatschap de Nieuwe 
Waterweg kan het voorkomen dat u buiten ‘kantooruren’ een 
van deze urologen ziet op de afdeling of op de Spoedeisende 
Hulp. 

  



Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
tussen 8.00 en 16.30 uur telefonisch contact opnemen met de 
polikliniek Urologie, via telefoonnummer 010 - 461 6168 of 010 
- 461 6180. Buiten deze tijden kunt u bij spoed contact 
opnemen met de Spoedeisende Hulp, via telefoonnummer 010 - 
461 6720. Meer informatie kunt u ook vinden via onze website 
www.franciscus.nl.  
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