Urologie

Cystoscopie Dagbehandeling
Er zal binnenkort bij u een cystoscopie worden gedaan.
In deze folder krijgt u uitleg over dit onderzoek.
Wat is een cystoscopie
Een cystoscopie is een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een cystoscoop. Een cystoscoop is 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 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.
Wanneer een cystoscopie
Cystoscopie wordt verricht indien er afwijkingen worden vermoed in de plasbuis, prostaatgebied of
blaas, bijvoorbeeld bij plasproblemen, bloedverlies via de urine of controle bij blaaspoliepen.
Voorbereiding dagverpleging
Op de polikliniek wordt uw opname geregistreerd en wordt u doorverwezen naar het POS, op de
locaties Delft, gebouw H, en Voorburg, Diaconessenhuis of er wordt een POS-afspraak voor u
gemaakt. Van de opname krijgt u 1 week van tevoren de opnamedatum door.
Voorbereiding op de operatie
Om u voor te bereiden op de operatie gelden speciale regels die u dient op te volgen, zoals de
regels voor nuchter zijn. Indien u zich niet aan de instructies heeft gehouden, is het vaak nodig de
operatie uit te stellen en u dus onverrichter zake naar huis te sturen. Als dit gebeurt, is dit voor
uzelf en voor het ziekenhuis zeer lastig.
De ingreep wordt onder algehele narcose gedaan.
U moet nuchter zijn voor de ingreep. U wordt volgens de nuchterregels 6-4-2 regel opgenomen.
Kijk voor meer informatie over onder andere de nuchterregels in de folder Operatie in Reinier”.
Dagverpleging Operatie/onderzoek
Op de afdeling wordt u ontvangen door een verpleegkundige. U krijgt dan een gesprek op de
dagverpleging, waarin onder andere wordt gevraagd naar medicijngebruik, eventuele allergieën
en een contactadres.

U blijft na de ingreep heel even op de recovery (uitslaapkamer) totdat alle controles stabiel zijn en
u zich goed voelt. Daarna gaat u terug naar de verpleegafdeling. U heeft een infuus in de arm, wat
op de afdeling gelijk verwijderd wordt.
Na het onderzoek
U kunt na de ingreep (ongeveer één uur), nadat u geürineerd heeft weer naar huis gaan.
Wij raden u af om zelf naar huis te rijden. Laat u zich liever halen door familie of kennissen met
eigen vervoer of per taxi. U krijgt een controle afspraak voor de polikliniek mee en dan hoort u
tevens de uitslag.
Het is belangrijk, dat u na het onderzoek veel drinkt. De blaas en urinewegen worden dan
schoongespoeld.
Bijwerkingen
Na het onderzoek kan het eerste uur en bij sommige patiënten gedurende enkele dagen een
branderig gevoel bij het plassen optreden en een versterkte plasdrang.
Er kan ook wat bloed in de urine zitten. Dit is niet verontrustend en niet gevaarlijk. W anneer u na
de ingreep langdurig klachten heeft, of veel pijn of koorts boven 38,5 graden of aanmerkelijk
moeilijker kunt plassen, neemt u dan contact op met uw behandelend arts.
Tot slot
Deze brochure betreft een algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden
kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u worden verteld. Heeft
u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen
contact opnemen met de afdeling urologie. Ook kunt u tijdens het onderzoek vragen
stellen aan de uroloog.
Waar en wanneer
Locatie Delft, Reinier de Graaf Gasthuis, gebouw H Dagverpleging 4 Zuid
U wordt verwacht …………dag, ………., om………….uur.
Wat te doen in geval van ziekte of verhindering
Als u door ziekte of om andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo
snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt
geholpen worden.
Telefoonnummer polikliniek urologie:
Locatie Delft, Reinier de Graaf Gasthuis, gebouw H, (015) 260 39 43
Locatie Voorburg, Diaconessenhuis (070) 340 13 69
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