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1 Wat is (mictie)cystografie?
Een (mictie)cystografie is een onderzoek waarbij de blaas en
urinebuis in beeld gebracht worden door gebruik te maken van
een contrastvloeistof.
Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van een radioloog,
bijgestaan door een verpleegkundige.

2 Voor het onderzoek
Voorbereiding:
● U moet niet nuchter zijn voor het onderzoek.
● Als u overgevoelig (allergisch) bent voor bepaalde stoffen,
medicijnen of jodium of u hebt in het verleden een
overgevoeligheidsreactie gehad op een contrastmiddel, meld
dit dan zeker bij het maken van de afspraak.
Belangrijk!
Meld altijd een (mogelijke) zwangerschap bij het maken van de
afspraak of vóór de aanvang van het onderzoek.

U meldt zich een half uur voor de aanvang van het onderzoek aan
bij de inschrijvingen van AZ Klina op het gelijkvloers. Nadien komt
u naar de Medische Beeldvorming op de eerste verdieping waar
de secretaresse u naar de juiste wachtzaal verwijst.
U zult door een verpleegkundige uit de wachtzaal geroepen
worden. Voor het onderzoek is het gewenst dat u zich volledig
uitkleedt, ook uw slip. Een T-shirt of hemdje mag u aanhouden.
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3 Tijdens het onderzoek
In de onderzoeksruimte wordt u gevraagd op de röntgentafel te
gaan liggen. De verpleegkundige brengt een dunne blaassonde via
de urinebuis tot in de blaas. Dit geeft een onaangenaam gevoel
maar is niet pijnlijk. Probeer u zo goed mogelijk te ontspannen, dit
zal het inbrengen van de sonde vergemakkelijken.
Via deze sonde laat men contrastvloeistof in de blaas lopen. Op
deze manier wordt uw blaas en urinebuis zichtbaar gemaakt op
de monitor. Gelijktijdig met de inloop van de vloeistof worden er
röntgenfoto’s gemaakt. Als de blaas voldoende gevuld is worden
er weer foto’s gemaakt. Vervolgens zal de sonde verwijderd
worden.
Bij een mictiecystografie zal u gevraagd worden te plassen, terwijl
er tevens nog röntgenfoto’s gemaakt worden.
Ten slotte wordt er nog een foto van de lege blaas gemaakt.
Het onderzoek duurt gemiddeld 20 minuten.
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4 Na het onderzoek
Het is mogelijk dat u na het onderzoek nog een licht branderig
gevoel ondervindt tijdens het plassen.
De radioloog zal de beelden beoordelen en een verslag opstellen
voor uw verwijzende arts.
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Nota’s
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Nota’s
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Hebt u vragen of opmerkingen?
Spreek de verpleegkundige van de dienst aan. Zij of hij zal u met
raad en daad bijstaan.

Contactinfo
Secretariaat Medische Beeldvorming
03 650 50 49
Elke werkdag van 7 tot 19 u.
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