Mictie cystografie
Op de afdeling Radiologie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
U heeft een afspraak voor een onderzoek van uw blaas en urinewegen. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

U heeft een afspraak voor dit onderzoek

op:____________dag _______________om __________uur.

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het
Albert Schweitzer ziekenhuis van locatie Dordwijk.
U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de balie van de
afdeling Radiologie.

Een mictie cystografie
Een mictie cystografie is een onderzoek waarbij uw blaas en urinewegen zichtbaar worden gemaakt met behulp van ingebrachte
contrastvloeistof en röntgenfoto’s. Het onderzoek vindt plaats op de
afdeling radiologie en wordt uitgevoerd door een radioloog en
radiodiagnostisch laboranten.
Dit onderzoek kan ook bij kinderen worden gedaan. Meer informatie
hierover vindt u in de folder ‘Mictiecystogram. Informatie voor
ouders/verzorgers’.
Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten
aan ongemak of pijn als u een onderzoek of behandeling krijgt. Toch
beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het
ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar
nog extra rekening mee houden.
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De voorbereiding




Als u zwanger bent of denkt te zijn, neemt u dan voor het
onderzoek contact op met de afdeling radiologie.
Voor dit onderzoek moet uw blaas leeg zijn. Als u geen
blaaskatheter heeft, vraagt de röntgenlaborant u uit te plassen.
Als u overgevoelig bent voor jodium of contrastvloeistof is het
belangrijk dat u van tevoren belt met de afdeling Radiologie.

Het onderzoek
De röntgenlaborant brengt u naar een kleedkamer en vraagt u uw
kleding uit te trekken en sieraden af te doen. U mag wel een T-shirt
zonder knopen dragen.
U gaat liggen op de röntgentafel. Als u nog geen urinekatheter heeft,
dan wordt deze door de arts ingebracht. Dit kan een wat branderig
gevoel of een gevoel van aandrang geven. Als de katheter op zijn
plaats zit, wordt het branderige gevoel minder.
Via de katheter wordt uw blaas gevuld met contrastvloeistof. Als uw
blaas helemaal vol is, wordt er een röntgenfoto gemaakt. Daarna
wordt de katheter, indien mogelijk, weer verwijderd.
Uw blaas is nog gevuld met contrastvloeistof. Vervolgens wordt u
gevraagd om liggend op de röntgentafel uit te plassen.
Tijdens het plassen worden weer röntgenfoto’s gemaakt. Het is dus
belangrijk dat u tijdens het plassen stil blijft liggen.
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Na het onderzoek
U kunt gedurende enkele dagen een branderig gevoel hebben
tijdens en na het plassen.
Als u koorts krijgt met een temperatuur boven 38,5°C adviseren wij
u contact op te nemen met de arts die het onderzoek heeft
aangevraagd.
De uitslag
Als de uroloog het onderzoek heeft aangevraagd, dan komt u
ongeveer een week na het onderzoek bij hem terug. Hiervoor maakt
u zelf een afspraak bij de polikliniek Urologie.
Als uw huisarts het onderzoek heeft aangevraagd, dan is de uitslag
na ongeveer een week bij uw huisarts bekend.

Tot slot
Wij doen ons best u zoveel mogelijk op tijd te helpen. Wilt u zo
vriendelijk zijn om op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek?
Als u verhinderd bent voor dit onderzoek wilt u dit dan zo spoedig
mogelijk laten weten? De opengevallen plaats kan dan voor een
andere patiënt gebruikt worden. op werkdagen tussen 09.00 -16.00
uur bellen met de afdeling Radiologie van locatie Dordwijk, telefoon:
(078) 654 71 90.
Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u
bellen naar het centrale telefoonnummer en vragen naar de afdeling
Radiologie.

Het centrale telefoonnummer van het Albert Schweitzer
ziekenhuis is (078) 654 11 11.
Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier: www.asz.nl/foldertest/
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