MOGELIJKE RISICO’S &
COMPLICATIES

VRAGEN OF PROBLEMEN?

Uitzonderlijk kan je een allergische reactie vertonen
(papels, huiduitslag, ademhalings-moeilijkheden, jeuk,
misselijkheid).
Je neemt dan best contact op met je huisarts of de
dienst spoedgevallen.

Wanneer je na het onderzoek vragen hebt, kan je deze
best stellen dadelijk nadat het onderzoek is afgelopen.
Indien je bij thuiskomst toch nog vragen hebt of
ongemakken voelt , aarzel dan niet om ons te contacteren
via ons secretariaat.

Mogelijk kan je een blaasontsteking oplopen. Ook dan
neem je best contact op met je behandelende arts.
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CYSTOGRAFIE
Blaasonderzoek

RX opname tijdens het vullen

RX opname tijdens het plassen

INLEIDING

HET ONDERZOEK

NA HET ONDERZOEK

Een cystografie is een onderzoek van de blaas,
waarbij de blaas via een blaassonde gevuld wordt met
een jodiumhoudende contraststof. Vaak wordt dit
gecombineerd met RX-opnamen tijdens het urineren.

De verpleegkundige geeft je richtlijnen over welke kledij
en juwelen je moet uitdoen en bezorgt je een aangepast
schortje.

Na het onderzoek kan je een prikkelend gevoel (pijngevoel) gewaar worden ten gevolge van het inbrengen
van de blaassonde. Een beetje bloedverlies is mogelijk.
Om een blaasontsteking te vermijden, is het belangrijk
om na het onderzoek veel water te drinken. Indien je veel
hinder ondervindt, kan je best contact opnemen met je
huisarts.

VOORBEREIDING
Dit onderzoek gebeurt enkel op afspraak en vergt géén
specifieke voorbereiding. Vlak voor het onderzoek zal
de verpleegkundige je vragen om naar het toilet te
gaan omdat je een lege blaas moet hebben voor het
onderzoek.
Het betreft een onderzoek met een contrastproduct,
waardoor het héél belangrijk is vooraf goed te melden of
je allergisch bent voor bepaalde stoffen, medicatie neemt
voor een allergie of astma hebt.
Indien je (mogelijk) zwanger bent, moet dit voor het
onderzoek gemeld worden!

Na het aanbrengen van een verdovend glijmiddel
wordt de blaassonde ingebracht, hetgeen een beetje
onaangenaam kan aanvoelen en het gevoel kan geven
dat je moet plassen. Via deze sonde wordt de blaas met
een druppelinfuus volledig met het contrastproduct
gevuld. Wanneer je het gevoel krijgt om dringend te
plassen, wordt het vullen gestopt. Vervolgens worden
er RX-opnamen van de blaas gemaakt in verschillende
posities. Na het verwijderen van de sonde worden RXopnamen gemaakt tijdens het plassen. Mannen gaan
rechtstaan in schuine positie en krijgen een urinaal,
vrouwen mogen zijdelings op een nachtemmer gaan
zitten. Tot slot wordt er nog een RX-opname van de lege
blaas gemaakt.

Na het onderzoek mag je eten en drinken tenzij er nog
een ander onderzoek moet gebeuren waarbij je nuchter
moet blijven.
Het resultaat van het onderzoek is de dag nadien
beschikbaar bij de aanvragende arts of specialist.

