Röntgenonderzoek van
de blaas
(mictiecystografie)

Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. In HMC
Antoniushove bevindt de afdeling Radiologie zich op de begane
grond. In HMC Westeinde bevindt de afdeling Radiologie zich op
de derde etage in gebouw A.
Voor dit onderzoek moet u zich 10 minuten vóór de afspraaktijd melden aan
de receptie van de afdeling Radiologie.
Vergeet niet uw patiëntenpasje mee te nemen.
Heeft u nog geen patiëntenpasje, komt u dan 15 minuten eerder en laat
deze dan eerst bij het afsprakenbureau maken.
Als u onverwachts verhinderd mocht zijn, belt u dan in ieder
geval tijdig af
Wanneer u vragen heeft over het onderzoek dat u binnenkort zult
ondergaan kunt hiervoor van ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur bellen naar
088 979 46 00.
INDIEN U ZWANGER BENT, OF DENKT DIT TE ZIJN, MOET U DIT VOOR
HET ONDERZOEK MELDEN BIJ DE LABORANT

Doel van het onderzoek
Doel van het onderzoek is het zichtbaar maken van de blaas en de plasbuis
met behulp van een contrastvloeistof.

Het onderzoek
Voorafgaand aan het onderzoek moet u op het toilet helemaal uitplassen
zodat de blaas leeg is.
Op de polikliniek urologie wordt via de plasbuis een slangetje (catheter ) in
de blaas ingebracht waardoor de contrastvloeistof kan lopen.
Met behulp van deze vloeistof wordt de blaas zichtbaar tijdens doorlichting
en op röntgenfoto’s.
De radioloog zal u vragen om in verschillende richtingen te draaien om de
blaas van alle kanten te kunnen bekijken en om foto’s te maken. Dit gebeurt
zowel in liggende als in staande houding.
Hierna wordt het slangetje verwijderd.

Voor de volgende foto’s moet u in staande houding de contrastvloeistof
uitplassen ( u krijgt hiervoor een opvangsysteem ). Tijdens het plassen
worden foto’s gemaakt.
Als de blaas helemaal leeg is wordt nog een foto gemaakt.
Hierna is het onderzoek klaar.
Het hele onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Na het onderzoek
Na het onderzoek kan het plassen wat branderig aanvoelen, maar dit
verdwijnt meestal snel.
Belangrijk
Wij raden u aan waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis te laten.
HMC is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van uw
persoonlijke eigendommen.
Indien u problemen heeft met de Nederlandse taal raden wij u aan om een
tolk / vertaler mee te nemen.

Vragen
Heeft u voor, tijdens of na het onderzoek vragen, stelt u ze dan gerust.

De uitslag
De radioloog zal de uitslag van het onderzoek schriftelijk meedelen aan de
behandelend arts die voor u het onderzoek heeft aangevraagd.
De behandelend arts vertelt u de uitslag.
Indien een gemaakte afspraak niet wordt nagekomen kunnen de kosten
worden verhaald.
Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Een exemplaar is gratis bij de patiëntenadministratie te verkrijgen.
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