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Onderzoek blaas (cystoscopie) 

 
 

Inleiding 
Binnenkort wordt u door uw uroloog 
onderzocht en zal hij de binnenzijde van uw 
blaas bekijken. Dit wordt een cystoscopie 
genoemd. Met deze folder willen we u 
informeren over de gang van zaken rondom 
dit onderzoek. 
 
Wat is een cystoscopie? 
Een cystoscopie is een inwendig onderzoek 
van uw plasbuis en uw blaas. De uroloog 
gebruikt bij dit onderzoek een cystoscoop. Dit 
is een dunne, holle buis (scoop) met hierin 
een kijker. Deze kijker is aangesloten op een 
lichtbron. Via de kijker kan de uroloog in uw 
plasbuis en uw blaas kijken.  
 
Doel en duur onderzoek 
Door dit onderzoek kan uw uroloog zien of u 
afwijkingen heeft in uw plasbuis of uw blaas.  
Het kijken in de blaas duurt ongeveer  
2 minuten. 
 
Voorbereiding 
Voor dit onderzoek zijn geen speciale 
voorbereidingen nodig. U hoeft niet met een 
volle blaas te komen maar mogelijk vraagt 
de arts nog wel urine voor onderzoek vooraf 
aan u. 
 
Het onderzoek 
U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de 
polikliniek Urologie waar het onderzoek 
plaatsvindt. Een verpleegkundige brengt u 
naar een behandelkamer waar u de kleding 
van uw onderlichaam kunt uittrekken. Uw 
bovenkleding kunt u aanhouden. 

Vaak wil de uroloog vóór de cystoscopie 
urine van u hebben om te onderzoeken. 
Als dit bij u het geval is, zal de 
verpleegkundige u een beker geven om in te 
plassen. Daarna gaat u op de 
onderzoekstafel liggen met uw benen in 
beensteunen. De verpleegkundige maakt uw 
penis of schaamstreek schoon met water.  
Omdat bij mannen de plasbuis lang is krijgen 
zij vooraf wat verdovende gel in hun plasbuis. 
Dit moet enkele minuten inwerken. Deze gel 
werkt als een glijmiddel.  
Belangrijk is dat u zo goed mogelijk probeert 
te ontspannen, hoe meer u zich ontspant hoe 
makkelijker de uroloog de cystoscoop naar 
binnen kan brengen.  
 
De uroloog brengt de cystoscoop via de 
opening van de plasbuis in uw blaas. Door 
een slangetje in de cystoscoop krijgt u steriel 
water in uw blaas. Uw blaas zet hierdoor uit 
zodat de uroloog uw blaas goed kan 
bekijken. 
Daarna is het onderzoek afgelopen. U plast 
zelf de vloeistof (water) na het onderzoek 
weer uit.  
  
Na het onderzoek 
U kunt na afloop vrijwel meteen naar huis. 
Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer 
is geen probleem. 
 
Uitslag 
U krijgt de uitslag direct te horen.  
 
 
 
 



Risico’s en complicaties 
Na het onderzoek kunt u een branderig 
gevoel hebben bij het plassen of een sterke 
aandrang voelen om te plassen. Bij sommige 
patiënten duurt dit een paar dagen. Ook 
kunt u wat bloed in uw urine hebben. U hoeft 
zich hierover geen zorgen te maken, dit kan 
geen kwaad. 
Het is belangrijk, dat u na het onderzoek extra 
veel drinkt. Zo spoelt u uw blaas en 
urinewegen schoon.  
Als u na de ingreep langdurig klachten heeft, 
veel pijn ervaart, koorts boven 38,5 °C  meet 
of veel moeilijker kunt plassen, neemt u dan 
contact op met de polikliniek Urologie.  
 
Verhinderd 
Als u bent verhinderd, geef dit dan zo snel 
mogelijk door aan het klant contact centrum 
van de polikliniek Urologie, telefoonnummer 
(0182) 50 50 01. 
 
Algemene informatie over het GHZ 
Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze internetsite: www.ghz.nl. Ook 
kunt u bellen naar het algemene 
informatienummer (0182) 50 50 50. 
 
Tot slot 
Misschien hebt u na het lezen van deze folder 
nog vragen over het onderzoek. Belt u 
daarvoor gerust de polikliniek Urologie, 
locatie Gouda, (0182) 50 557 0 van 9.00 uur 
tot 10.00 uur en van 14.00 uur tot 15.00 uur. 
 
Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda 
Bleulandweg 10 
2803 HH Gouda  
 
Algemeen telefoonnummer ziekenhuis: 
(0182) 50 50 50 
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