Cystografie
a. Wat is een cystografie?
 De cystografie laat toe vesico-ureterale
reflux (of VUR) op te sporen of na
instellen van een behandeling op te
volgen. Men maakt hierbij gebruik van
een korttijdig radioactieve speurstof
(99mTc DTPA), die via een blaassonde
wordt toegediend.

b. Voorbereiding
 Er is geen specifieke voorbereiding
nodig voor dit onderzoek. U moet NIET
NUCHTER
zijn
en
u
mag
uw
thuismedicatie nemen.
 Nadat u zich ingeschreven hebt,
begeeft u zich naar de balie op de
dienst nucleaire geneeskunde, waar u
zich aanmeldt met een AANVRAAG OF
VOORSCHRIFT van de verwijzende
arts.
 Het
onderzoek
kan
beter
niet
plaatsvinden
in
geval
van
ZWANGERSCHAP
(of
kans
op
zwangerschap). Dit dient u steeds te
melden, liefst reeds bij het vastleggen
van de afspraak.

c. Hoe verloopt het onderzoek?
 Men zal u vragen alle metalen
voorwerpen thv buik en bekken te
verwijderen (riem, munten of sleutels in
uw zakken) om storingen in de opnames
te vermijden.
 Nadat u comfortabel op het bed van de
camera ligt, wordt een blaassonde
geplaatst.
 De
opname
wordt
gestart.
De
radioactieve speurstof wordt via de
blaassonde in de blaas gebracht.
 De blaas wordt geleidelijk gevuld met
een fysiologische zoutoplossing totdat
er een drang tot urineren wordt
opgewekt.
 De
blaassonde
wordt
vervolgens
verwijderd en u wordt gevraagd zittend
te plassen.

d. Wat na het onderzoek?
 Na de scan begeeft u zich met het
inschrijvingsformulier terug naar de
kassa, waar u enkel met bancontact kan
betalen.
 Het resultaat van dit onderzoek is niet
onmiddellijk beschikbaar. De beelden
worden eerst verwerkt en nadien
geïnterpreteerd door de arts-specialist
in de nucleaire geneeskunde. Hierbij

wordt
rekening
gehouden
met
informatie verkregen uit voorgaande
beeldvorming en uit het medisch
dossier. Het protocol en de beelden
zullen nadien worden overgemaakt aan
de huisarts en/of arts-specialist die
het onderzoek heeft aangevraagd.

Heeft u nog vragen ?
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02 477.60.13
Secretariaat
02 477.50.20
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