
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
RETROGRAAD URETHROGRAM 

FOTO VAN UW PLASBUIS  
 
 

  

 
 

 



Inleiding 
In overleg met uw uroloog is besloten om een foto te maken 
van uw plasbuis (retrograad urethrogram). Uw arts heeft u al 
verteld wat u kunt verwachten. De belangrijkste punten zijn in 
deze folder nog eens samengevat. 
 

Retrograad urethrogram 
Bij een retrograad urethrogram worden foto’s van uw plasbuis 
(urethra) gemaakt. Door uw plasbuis tegen de richting in te 

vullen met een speciale vloeistof, kan deze met behulp van 
röntgenstralen worden afgebeeld. Hierdoor wordt de plasbuis 
zichtbaar en kunnen eventuele afwijkingen (lekkage, 
vernauwingen) worden opgespoord.  

 

Voorbereiding 
 U kan zich voor het onderzoek melden op de polikliniek 

Urologie; 
 U mag gewoon eten en drinken van te voren; 
 Draagt kleding waarin u zich makkelijk kunt bewegen en 

die u gemakkelijk aan en uit kunt doen; 
 In principe kunt u uw gebruikelijke medicijnen, ook uw 

bloedverdunnende medicijnen op de voor u gebruikelijke 
manier en tijdstip innemen. Indien dit niet mogelijk is, 
wordt u hiervan door uw uroloog op de hoogte gesteld; 

 Om te voorkomen dat u na de ingreep een ontsteking 
krijgt, schrijft uw uroloog uw medicijnen (antibiotica) voor. 
U dient deze in te nemen volgens voorschrift. Het is 
belangrijk dat u de kuur af maakt, ook als u geen klachten 

heeft; 
 Het is meestal niet nodig dat u zich na de ingreep laat 

vervoeren of van het openbaar vervoer gebruikmaakt; 
 Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van 

jodiumhoudend contrastmiddel. Wanneer u bekend met 
een jodiumallergie, meldt u dit bij uw uroloog.  

 

Belangrijk 
Als u denkt dat u een blaasontsteking heeft, is het noodzakelijk 
dat u dit van te voren meldt aan de uroloog of urologisch 
verpleegkundige. Het onderzoek moet dan worden uitgesteld.   
 



Het onderzoek 

U wordt gevraagd op de röntgentafel te gaan liggen. De 
urologisch verpleegkundige desinfecteert de uitgang van de 
plasbuis. Uw voorhuid wordt daarbij teruggeschoven. Er 
wordt vervolgens een gaas, achter de eikel rondom de 
penis gewikkeld. Dit is nodig om de klem die aangebracht 
wordt beter te kunnen plaatsen. Het plaatsen van de klem 
is niet pijnlijk. Deze klem zorgt ervoor dat de vloeistof in de 
plasbuis blijft zodat een goede afbeelding van de plasbuis 

kan worden gemaakt. 
 
De urologisch verpleegkundige drukt een rubberen dop, die 
aan de klem is bevestigd, in de opening van de plasbuis. Dit 
gebeurt met enige druk om de plasbuis goed te laten 
afsluiten, dit kan een vervelend gevoel geven. 
 
Hierna wordt langzaam de contrastvloeistof ingespoten. Dit 
inspuiten voelt branderig aan, omdat in het contrast een 
kleine hoeveelheid desinfecterend middel zit. Er wordt met 

inspuiten gestopt wanneer de hele plasbuis met het 
contrastmiddel is gevuld. 
 
Hierna maakt de urologie medewerkster foto’s. Hiervoor 
vraagt zij u op uw linker- of rechterzijde te draaien, zodat 
in meerdere richtingen een afbeelding kan worden 
gemaakt. U krijgt een steuntje onder de heup om de 
houding waarin u nu ligt, vast te kunnen houden. Er wordt 
gewacht met het verwijderen van de klem met de rubberen 

dop, totdat is gezien dat de foto van goede kwaliteit is. Als 
dit niet het geval is, dan wordt opnieuw een foto gemaakt. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd met zo min mogelijk 
röntgenstraling als nodig is voor kwalitatief goede 
opnamen. Uw behandelend arts en de radioloog wegen het 
nadeel van de röntgenstraling af tegen de informatie die 
het onderzoek kan opleveren. 
 
De gemiddelde duur van het onderzoek is vijftien tot dertig 

minuten. Als u zich na het onderzoek heeft aangekleed, gaat u 
terug naar de wachtkamer van de polikliniek Urologie.  



Uw uroloog roept u binnen voor de uitslag van de foto's. Het 
kan voorkomen dat u even moet wachten of dat er al een 
aparte afspraak is gemaakt om de uitslag te bespreken. 
 

 

Na het onderzoek 
 Soms is er na het onderzoek een branderig gevoel bij het 

plassen. Veel drinken (anderhalf tot twee liter), als u dit 
mag, kan het branderige gevoel verminderen; 

 Er kunnen bloedsporen in de urine te zien zijn. Dit 

verdwijnt na enkele keren plassen; 
 Een enkele keer kan een urineweginfectie als gevolg van 

het onderzoek optreden. Dit merkt u aan een pijnlijke 
urinelozing, soms met koorts of ‘vieze’ urine. Neemt u in 
dat geval contact op met uw uroloog of huisarts. De kans 
op een urineweginfectie is klein. 

 
 

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 verplaatst 
moet worden 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 het 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 of zelfstandig uit. 
 
 
 
 

 
 

  



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 gegeven: 
 
Franciscus Gasthuis, 010 – 461 6168 
Franciscus Vlietland, 010 – 893 1520 
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 9393(bereikbaar van 10.00uur 
tot 21.00 uur. Buiten deze uren kunt u contact opnemen met 
de SEH Franciscus Gasthuis) 
 

Bericht van verhindering 
Als u door ziekte of een andere reden uw afspraak niet na kunt 

komen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de 
polikliniek Urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt 
geholpen worden. 
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