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Wat u moet weten 
over een cystografie

patiënteninformatie



Bent u onverwacht verhinderd? 
Gelieve ons uiterlijk 24 uur op voorhand te  verwittigen 
via het nummer waar u de afspraak gemaakt hebt. 
Indien wij niet op de hoogte zijn van uw annulatie, 
zijn we genoodzaakt  administratieve kosten aan te 
rekenen.



1. Wat is een 
cystografie?

Een cystografie is een RX-onderzoek waarbij we via een 
blaassonde contrastvloeistof inbrengen en vervolgens 
een röntgenfoto nemen.

2. Waarom dit 
onderzoek?

Een cystografie is aangewezen bij verschillende 
pathologieën (= ziektebeelden).

Een ontsteking van het nierbekken is een voorbeeld.

3. Voorbereiding 
Voor het onderzoek van start gaat, vraagt de 
verpleegkundige u om uw onderlichaam te ontkleden. Dit 
wil zeggen dat u ook uw onderbroek/slip moet uitdoen. U 
krijgt een schortje van het ziekenhuis.

U moet voor het onderzoek eerst op uw rug liggen. 
Vervolgens gaan we van start.

Mevrouw, mijnheer

Welkom op de dienst radiologie en medische 
beeldvorming. In overleg met uw behandelende 
arts ondergaat u straks een onderzoek van de blaas 
en de hogere urinewegen. Dit onderzoek wordt een 
cystografie genoemd.

In deze brochure vindt u algemene informatie over 
het verloop van het onderzoek. Als u na het lezen nog 
vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen 
met uw behandelende arts of met het verpleegkundig 
personeel.



5. Een afspraak maken
Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat u een afspraak 

maakt op de dienst radiologie (medische beeldvorming). 

Meestal zal uw arts dit zelf voor u in orde brengen. Als dit 

nog niet gebeurde, kunt u telefonisch een afspraak maken 

via het nummer: 03 443 35 55.

Gelieve u minstens 15 minuten voor de afspraak aan te 

melden aan de balie van de dienst radiologie (medische 

beeldvorming).

6. Hoe de dienst 
radiologie vinden?

U komt binnen langs de hoofdingang van het ziekenhuis 

en loopt rechtdoor, voorbij de infobalie en het winkeltje. 

Vervolgens volgt u de gele pijlen (Blok 1) en daarna het gele 

bordje: “radiologie (medische beeldvorming)”.

U meldt  zich aan op onze dienst door een nummertje te 

nemen en u te laten inschrijven door de secretaresses. 

De verpleegkundige die u tijdens het onderzoek zal 

bijstaan, komt u halen in de wachtzaal en brengt u naar 

de onderzoekszaal.

4. Het onderzoek

Verloop van het onderzoek:
•	   De verpleegkundige plaatst een blaassonde. Bij kinderen 

zal deze geplaatst worden op de afdeling pediatrie. 

•	We maken eerst een blanco foto (of een foto zonder 
contrastvloeistof) van de blaas en de urinewegen.  

•	Vervolgens wordt de contraststof ingebracht 
via de blaassonde. Tijdens het inlopen van de 
contraststof worden er foto’s en/of videobeelden 
gemaakt. Omdat uw blaas maximaal wordt 
gevuld, kan dit een drukkend gevoel geven. 

•	   Als uw blaas gevuld is, verwijderen we de blaassonde. 
Het is mogelijk dat wij u vragen om te plassen. Op dat 
ogenblik zullen er opnieuw foto’s gemaakt worden.

Aanwezigen tijdens het onderzoek:

Aangezien de radioloog (arts) het onderzoek uitvoert, zal 
hij/zij aanwezig zijn.

De verpleegkundige brengt de sonde in en staat u bij tijdens 
het onderzoek.

Als we uw kind ouderzoeken, mag u als ouder het onderzoek 

in de zaal mee volgen.

Duur van het onderzoek:

Het onderzoek duurt circa vijftien minuten.
Blok 1

Blok 4

Blok 2

Ingang

Blok 3

Lif
te

n

Medische
Beeldvorming


	Mevrouw, mijnheer
	Wat is een cystografie?
	Waarom dit onderzoek? 
	Voorbereiding
	Het onderzoek
	Verloop van het onderzoek:
	Aanwezigen tijdens het onderzoek:

	Een afspraak maken
	Hoe de dienst radiologie vinden?

