Cystoscopie met coagulatie
Verwijderen blaaspoliepen

Er wordt binnenkort bij u een cystoscopie met coagulatie verricht. Hiermee worden
blaaspoliepen verwijderd. In deze brochure leest u stap voor stap wat deze
behandeling inhoudt.
Dag van de behandeling
U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de polikliniek Urologie. U hoeft voor deze
behandeling niet nuchter te zijn.
Voorbereiding
Een verpleegkundige brengt u naar een onderzoekskamer. Er wordt bij u een
blaaskatheter ingebracht en uw blaas wordt leeggemaakt. Vervolgens wordt er een
verdovende vloeistof via de blaaskatheter in de blaas ingebracht.
U neemt ongeveer 15 minuten plaats in de wachtkamer zodat de verdoving de tijd
krijgt om in te werken. Het is belangrijk dat u tijdens het wachten NIET gaat plassen.
De verdoving werkt dan onvoldoende.
U hoeft niet bang te zijn dat de urine zomaar wegloopt ten gevolge van de verdoving.
Uitsluitend de binnenkant van de blaas wordt verdoofd en dit heeft verder géén
invloed op de sluitspier van de blaas.
Behandeling
Deze behandeling gebeurt poliklinisch en wordt uitgevoerd door een uroloog of een
uroloog in opleiding. Het duurt ongeveer vijf tot tien minuten.
Cystoscopie
De behandeling wordt verricht met behulp van een cysto-scoop. Dit is een dunne
holle buis met verlichting en een lens aan het uiteinde. Deze buis wordt via de
plasbuis in de blaas gebracht. Er bestaan buigzame (flexibele) en metalen (starre)
cystoscopen. Beiden kunnen zowel bij mannen als bij vrouwen gebruikt worden. Als
deze buis is ingebracht wordt via deze buis een dunne draad ingebracht waarmee de
blaaspoliepen verwijderd worden.
Stap voor stap
 U wordt naar de behandelkamer gebracht. Hier doet u uw onderbroek en rok of
lange broek uit.
 U neemt plaats op de behandeltafel en legt u uw benen in de beensteunen.
 De omgeving van de plasbuis wordt gereinigd en gedesinfecteerd.
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 Er wordt een soort gelei in de plasbuis gespoten. Deze dient als glijmiddel en als








verdovingsmiddel voor de plasbuis. Het inbrengen van de cystoscoop gaat
gemakkelijker en de kans op pijn wordt tot een minimum beperkt.
U krijgt een pleister voorzien van gelei op uw bovenbeen of onderbuik geplakt.
Als de cystoscoop is ingebracht, wordt er steriel water in de blaas gebracht. U kunt
hierdoor aandrang krijgen om te plassen. Dit gebeurt pas als de blaas vol is. De
blaas zal nooit overvol raken.
Vervolgens brengt de uroloog een dunne draad in. Hiermee stipt hij de
blaaspoliepen aan waardoor deze verwijderd worden. Tijdens het aanstippen
hoort u een doordringende “piep”. Het aanstippen is niet pijnlijk. Is dit wel het
geval, geeft dit dan aan.
Als alle blaaspoliepen verwijderd zijn is de behandeling afgelopen en mag u
uitplassen. Hierna kunt u naar huis.

Na de behandeling
 U kunt last hebben van een branderig gevoel bij het plassen. Dit kan nog enkele

dagen het geval zijn.
 Ook kunt u meer aandrang voelen om te plassen en kan er wat bloed en/of kleine
stukjes weefsel in de urine zitten. Dit kan geen kwaad.
Het is belangrijk dat u na de behandeling veel drinkt. De blaas en urinewegen worden
dan schoongespoeld.
Wanneer contact opnemen
 Bij koorts boven de 38.5 0C;
 Bij pijn die, na het inname van pijnstillers, niet verdwijnt;
 Als u meerdere dagen bloed in de urine blijft houden en waarbij de urine

donkerrood van kleur is;
 Als u behalve bloed, ook flinke bloedstolsels met de urine uitplast;
 Als u zoveel moeite heeft met plassen dat u het gevoel heeft de blaas niet
helemaal leeg te plassen.
Vragen?
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u
tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Urologie.
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Verhinderd?
Neem zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. Een andere patiënt kan
dan uw plaats innemen. Het telefoonnummer vindt u op de achterzijde van deze
brochure.
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Internet
www.zuyderland.nl
Zuyderland Medisch Centrum

Buiten kantooruren. Vraag naar de dienstdoende uroloog
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