
 
 

 

 

 

 

 

 

Wat is een cystografie? 

Een cystografie geeft informatie over mogelijke 

terugvloei van urine, van de blaas naar de 

nieren. Bij dit onderzoek wordt gebruikgemaakt 

van een radioactieve stof. De radioactiviteit van 

deze stof is minimaal, niet schadelijk en blijft 

slechts tijdelijk in het lichaam. 
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Geneeskunde 

Afspraken  02 477 60 13 
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Voorbereiding 

- Neem op de dag van het onderzoek een 

dubbele dosis Furadantine®  

- U mag geen koorts hebben de dag van 

het onderzoek. 

 

U moet niet nuchter zijn en u mag uw 

thuismedicatie gewoon nemen.  

 

Het is mogelijk dat een urinestaal wordt 

afgenomen tijdens het onderzoek.  

 

Bij aankomst op de afdeling meldt u zich aan bij 

de balie met het voorschrift of de aanvraag van 

de aanvragende arts. 

 

Hoe verloopt het onderzoek? 

Voor dit onderzoek wordt een blaassonde 

geplaatst. Via deze blaassonde loopt de 

radioactieve stof in de blaas. Zodra u aandrang 

krijgt om te plassen dient u dit te melden.  

Als de blaas vol genoeg is wordt de blaassonde 

verwijderd en mag u de blaas leeg maken op een 

bedpan die onder u wordt geplaatst. 

 

Tijdens het inlopen van het product en het legen 

van de blaas zit u voor de onderzoekscamera.  

 

Het onderzoek duurt ongeveer een uur. 

Wat na het onderzoek? 

U hoeft na het onderzoek niet naar de kassa te 

gaan, de factuur wordt naar uw thuisadres 

opgestuurd.  

Het resultaat van het onderzoek is niet 

onmiddellijk beschikbaar. De arts bekijkt de 

beelden en bezorgt ze nadien, samen met een 

verslag, aan de behandelende arts. 

Uw arts bespreekt de resultaten met u op een 

volgende consultatie. 

 

Vragen? 

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen 

hebben over het onderzoek, aarzel dan niet om 

contact op te nemen met onze dienst nucleaire 

geneeskunde. 
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Deze folder geeft enkel informatie van algemene aard. 

Niet alle mogelijke technieken, toepassingen en risico’s 

zijn er in opgenomen. Volledige informatie, aangepast 

aan de situatie van elke patiënt, wordt door de arts/ de 

betrokken medewerker verstrekt. Overname van tekst 

en illustraties vereist de toestemming van de 

verantwoordelijke uitgever. 
Voor reacties: patientinformatie@uzbrussel.be 

Belangrijk 

▫ Bij zwangerschap (of kans op zwangerschap) 

dient u dit bij de balie en aan de 

verpleegkundige te melden.  
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Quel est le but de cet examen? 

La cystographie permet de mettre en évidence 

un reflux des urines de la vessie jusqu’aux reins. 

Pour cet examen on remplit la vessie avec un 

traceur radioactif. L’activité de ce produit est 

minimale, n’est pas néfaste et ne reste que 

temporairement dans le corps. 
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Numéro de route: 892        

 nucgmail@uzbrussel.be 

Préparations 

- Le jour de l’examen il faut prendre une 

double dose de Furadantine®.  

- Vous ne pouvez pas avoir de la fièvre le jour 

même.  

 

Vous ne devez pas être à jeun et vous pouvez 

prendre vos médicaments habituels. Il est 

possible qu’on prenne un échantillon de vos 

urines pendant l’examen. 

 

Après vous avoir inscrit, vous vous rendez à 

l’accueil de la médecine nucléaire avec la 

prescription ou la demande de votre médecin. 

 

Déroulement de l’examen  

Dès que vous êtes installé(e) confortablement 

sur le dos, un cathéter vésical sera mis. Par ce 

cathéter la vessie sera remplie d’une solution 

physiologique et légèrement radioactive. Vous 

êtes installé(e) devant la caméra, assise sur un 

bassin.  

 

Une fois que vous avez la sensation de devoir 

uriner, on retire la sonde. A ce moment-là on 

vous demande de vider la vessie en position 

assis(e) et on commencera l’acquisition des 

images.

Après l’examen? 

Vous ne devez pas passer par la caisse, la 

facture sera envoyée à votre domicile. 

Le résultat de l'examen n'est pas immédiatement 

disponible. Le médecin examinera les images et 

les fournira ensuite, accompagnées d'un rapport, 

au médecin demandeur. Votre médecin discutera 

des résultats avec vous lors d'une consultation 

ultérieure. 

 

Encore des questions? 

N’hésitez pas à nous contacter. 
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Important 

▫ En cas de grossesse (ou possibilité de 

grossesse) faites le savoir à l’accueil ou à 
infirmier(e). 
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