
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYSTOSCOPIE 

BLAASONDERZOEK 

 
 
 
 
 
 
 



Inleiding 
In overleg met uw uroloog is besloten om een blaasonderzoek 
(cystoscopie) te ondergaan. Dit wordt gedaan om de oorzaak te 
vinden van uw klachten. Uw uroloog heeft u verteld wat u bij 
dit onderzoek kunt verwachten. De belangrijkste punten zijn in 
deze folder nog eens samengevat. 
 

Voorbereiding 
Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. U 

hoeft niet nuchter te zijn, dus u kunt gewoon eten en drinken 
en uw medicijnen innemen. Ook uw bloed verdunnende 
medicijnen kunt u gewoon blijven gebruiken. Als u ongesteld 
bent, is dat voor het onderzoek geen probleem. Wanneer u 
denkt dat u een blaasontsteking heeft, is het verstandiger het 
onderzoek even uit te stellen. Neemt u in dat geval wel even 
contact op met de polikliniek Urologie. 
 

Onderzoek 
Voor het onderzoek meldt u zich op de polikliniek Urologie. 
Voordat het onderzoek begint, vraagt een verpleegkundige u 
om te plassen. U wordt verzocht om op de behandeltafel plaats 
te nemen. Daarna wordt de omgeving van uw plasbuis 
(urethra) schoongemaakt met water. Op de cystoscoop wordt 
glijmiddel aangebracht. Vervolgens brengt uw uroloog de 
cystoscoop, een dunne buigzame (flexibele) camera, via de 
plasbuis in uw blaas. 
 
Om uw blaas aan alle zijden goed te kunnen zien, wordt de 

blaas, door de cystoscoop, gevuld met schoon water. Hierdoor 
kunt u het gevoel krijgen te moeten plassen. Als deze aandrang 
te sterk wordt, kunt u dat aangeven bij de uroloog die het 
onderzoek uitvoert.  
 
Een enkele keer kan het nodig zijn dat uw uroloog een heel 
klein stukje weefsel uit uw blaas wegneemt voor verder 
onderzoek. Dit wegnemen van een stukje weefsel ervaart u 
soms als een prik, maar doet meestal geen pijn. Mogelijk 
wordt het wondje hierna dicht gebrand. Het hele onderzoek 
duurt 5 tot 10 minuten en is meestal niet pijnlijk. Wanneer u 
goed weet te ontspannen, ervaart u minder pijn. 



Na het onderzoek 
Na het onderzoek krijgt u direct de uitslag van uw uroloog. 
Het kan zijn dat u na het onderzoek last heeft van wat bloed in 
uw urine. Ook kan het zijn dat het urineren na het onderzoek 
een aantal keer branderig aanvoelt. Dit gevoel zal langzaam 
verdwijnen. U krijgt het advies om na het onderzoek extra te 
drinken, ongeveer 1 tot 1,5 liter per dag (wanneer u geen 
vochtbeperking heeft). 
 

Standaard antibiotica voor een blaasonderzoek is niet nodig.  

Wanneer u na het onderzoek langdurig klachten houdt, veel 

pijn krijgt of koorts ontwikkelt, of als u merkt moeilijker te 

kunnen plassen, neemt u dan contact op met uw behandelend 

arts. 

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

worden geholpen. 

 

Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
deze uiteraard voorleggen aan uw uroloog of de polikliniek 
Urologie waar u onder behandeling bent. U kunt telefonisch 
contact opnemen via onderstaande gegevens. 
 
Franciscus Gasthuis  010 - 461 6168 Balie 118 

Franciscus Vlietland  010 - 893 1520 Route 1.27 
Franciscus Willemsplein  010 - 404 3360  
 
Buiten deze tijden kunt u bij spoed contact opnemen met de 
Spoedeisende Hulp: 
 Franciscus Gasthuis : 010 - 461 6720 
 Franciscus Vlietland : 010 - 893 0101 (bereikbaar van 

10.00 uur tot 21.00 uur. Buiten deze uren kunt u contact 
opnemen met de SEH Franciscus Gasthuis) 
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