
Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Beter voor elkaarBeter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Inleiding
Er zal binnenkort bij uw kind een cystoscopie worden uitgevoerd. In deze 
folder willen wij u en uw kind informeren over de voorbereiding voor het 
onderzoek en de nazorg.
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Wat is een cystoscopie onderzoek?
Een cystoscopie is een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een cystoscoop, een dunne holle buis 
gevuld met glasvezels of een lenzensysteem, die aangesloten is op een 
lichtbron. Via een lens op het uiteinde van de cystoscoop kan de specialist 
door een kijker in de plasbuis en de blaas kijken.

Er bestaan buigzame (flexibele) en metalen (starre) cystoscopen.
Beide kunnen zowel voor mannen als voor vrouwen gebruikt worden
(zie de beide figuren).

Een cystoscopie wordt verricht indien er afwijkingen worden vermoed in 
plasbuis, prostaatgebied of blaas, bijvoorbeeld bij plasproblemen, 
bloedverlies via de urine of controle bij blaaspoliepen.
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Voorbereiding
Bij een kind gebeurt een cytoscopie altijd onder volledige anesthesie op de 
operatiekamer. Dit betekent dat uw kind dan slaapt. Uw kind wordt voor dit 
onderzoek een dagdeel opgenomen op de afdeling dagbehandeling.

Voor algemene informatie rondom de opname is het belangrijk dat u 
onderstaande folders voor de opname leest. De folders heeft u 
ontvangen op de preoperatieve polikliniek.

Folders:
• Uw kind op de dagbehandeling (informatie voor ouders).
• Pijnstilling en eten/ drinken voor de operatie: zie anesthesiefolder.

Het onderzoek
De specialist brengt de cystoscoop via (de opening van) de plasbuis in de 
blaas. Via een slangetje aan de cystoscoop verbonden met een zak 
spoelvloeistof wordt er steriel water in de blaas gebracht. Hierdoor ontplooit 
de blaas zich. Dit gebeurt echter pas op het moment dat de blaas vol is.
De blaas zal nooit overvol raken.
De uroloog inspecteert de plasbuis en de blaas. Soms krijgt uw kind 
kortdurend een blaaskatheter. Voor het ontslag wordt deze weer verwijderd.
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Nazorg
Na het onderzoek mag uw kind wat drinken en als dat goed gaat wat eten.
Zodra uw kind voldoende drinkt en geplast heeft komt de arts kijken hoe 
het met uw kind gaat, en beslist of uw kind naar huis kan. Uw kind moet 
minimaal tot vier uur na het onderzoek in het ziekenhuis blijven.
De uroloog bespreekt na het onderzoek de uitslag met u en uw kind.

Na het onderzoek kan uw kind het eerste uur tot enkele dagen daarna een 
branderig gevoel hebben bij het plassen. Ook kan uw kind versterkte 
aandrang tot plassen hebben. Er kan wat bloed in de urine zitten. Deze 
klachten zijn niet verontrustend of gevaarlijk.
De klachten verdwijnen vanzelf. We raden u aan om uw kind na de operatie 
veel te laten drinken. De blaas en urinewegen worden dan schoongespoeld.
Na twee weken wordt uw kind op de polikliniek terugverwacht voor 
controle, deze afspraak krijgt u van de verpleegkundige.

Wanneer een arts waarschuwen?
Als uw kind na het onderzoek last krijgt van onderstaande klachten, dan 
adviseren wij u contact op te nemen met uw behandelend arts:
• langdurig last van een branderig gevoel bij het urineren;
• veel bloed bij de urine;
• een aanhoudende aandrang tot plassen;
• veel pijn in de buik of bij het plassen;
• koorts boven de 38,5°C;
• moeite met plassen.
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Vragen
Als u na het lezen van deze informatiefolder nog vragen heeft kunt u 
hiermee terecht bij de arts of een verpleegkundige van de polikliniek of de 
afdeling Dagbehandeling.

Polikliniek urologie:
T 010 297 54 50

Urologie verpleegkundige:
T 010 297 53 46

Afdeling dagbehandeling:
T 010 297 52 24
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