Röntgenonderzoek van de
blaas
Mictiecystografie (MCG)

In overleg met uw arts heeft u besloten tot een röntgenonderzoek van de blaas op de
afdeling radiologie van CWZ. Bij dit onderzoek wordt de blaas (en als het nodig is de
plasbuis) met behulp van röntgenstraling en een contrastvloeistof onderzocht.
Het onderzoek heet in medische termen mictiecystografie (afgekort MCG).
Deze folder informeert u over het onderzoek. De informatie in deze folder is algemeen van
aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals het meestal verloopt.

Contrastvloeistof
De contrastvloeistof wordt tijdens het onderzoek via een katheter in de blaas gebracht en
later weer uitgeplast.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek is geen speciaal dieet nodig. U mag normaal eten en drinken.
U kunt het beste kiezen voor kleding die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken.
Voorbereiding in het ziekenhuis:
 U meldt zich een half uur voor de afgesproken tijd op de polikliniek urologie (B28) voor het
inbrengen van een katheter (een soepel, dun slangetje) in de blaas. Dit slangetje wordt
ingebracht door de doktersassistente. Als u opgenomen ligt in CWZ dan heeft u al een
katheter in of krijgt u er een op de afdeling ingebracht.
 Na het inbrengen van de katheter meldt u zich bij Meldpunt 3B.
 U wordt daar verwezen naar de juiste wachtruimte. Zodra u aan de beurt bent, haalt de
radiologisch laborant u op en neemt u mee naar de kleedkamer.

Onderzoek
 In het kleedkamertje naast de onderzoekkamer kleedt u zich uit. Uw onderlichaam moet
ontbloot worden, het bovenlichaam niet.
 Tijdens het onderzoek ligt u op een tafel.
 De laborant maakt een overzichtsfoto van de buik.
 Daarna wordt via de katheter contrastvloeistof in de blaas gebracht. Tijdens het vullen van
de blaas worden regelmatig foto’s gemaakt.
 Als de blaas goed gevuld is, wordt er weer een foto gemaakt.
 Vervolgens wordt de katheter verwijderd en worden soms (als dat bij u nodig is) foto’s
gemaakt terwijl u plast. Hiervoor wordt de tafel waar u op ligt wat rechtop gezet.
Vrouwen krijgen een soort opvangzakje tussen de benen geklemd en mannen een urinaal
(fles) om in te plassen. Na het maken van de foto’s kunt u op het toilet eventueel de rest
van de contrastvloeistof uitplassen.
 Tenslotte wordt eventueel nog een foto van de lege blaas gemaakt.
 Als u opgenomen bent na een operatie, dan blijft de katheter op zijn plaats en is het
onderzoek klaar.
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 Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek
Als de katheter is verwijderd krijgt u na het onderzoek een washandje en een handdoek
waarmee u zich op het toilet kunt opfrissen.
Door het inbrengen van de katheter, kan na afloop van het onderzoek de plasbuis geïrriteerd
zijn. Daarom is het belangrijk na het onderzoek een dag extra veel te drinken om de blaas
goed door te spoelen. Dit is een goede manier om een blaasontsteking te voorkomen.

Complicaties/bijwerkingen
De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto’s is zo gering,
dat de kans op schadelijke effecten heel klein is. Door het inbrengen van de katheter in de
blaas kan soms een blaasontsteking optreden.

Zwangerschap
In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u in verwachting bent.
Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, bespreek dan met uw behandelend arts of het
onderzoek uitgesteld kan worden.

Uitslag
De radioloog beoordeelt het onderzoek en maakt een verslag. Uw behandelend arts brengt u
van de resultaten op de hoogte.

Vragen?
Als u na het lezen nog vragen heeft, neem dan contact op met de afdeling radiologie of met
uw arts. Er wordt tijdens het onderzoek steeds verteld wat er gaat gebeuren. U kunt dan ook
vragen stellen.

Bericht van verhindering
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de afdeling radiologie.
Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats worden ingepland.
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Afspraak
Uw afspraaktijd op de afdeling radiologie is:

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................

om ..........................................................................................................................................................................
U wordt om ......................... uur op de polikliniek urologie verwacht voor de voorbereidingen.
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Adres en telefoonnummer
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Afdeling radiologie (B50) Melden bij Meldpunt 3B
Telefoon algemeen (024) 365 74 31
Website: www.radiologie.cwz.nl
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Polikliniek urologie (B28)
Telefoon (024) 365 82 55
Website: www.urologie.cwz.nl

