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M.C.U.G.

Een M.C.U.G. onderzoek is een röntgenonderzoek waarbij de blaas en de 
urinebuis met een contrastvloeistof op beeldmateriaal zichtbaar worden 
gemaakt.

gang van zaken
Als u geen katheter hebt, vragen wij u te plassen, zodat uw blaas leeg is. 
U komt met ontbloot onderlichaam op een onderzoekstafel te liggen. De 
uroloog/assistent of radioloog spuit een kleine hoeveelheid verdovende 
vloeistof in uw urinebuis. Dit kan een branderig gevoel geven. 

De arts brengt een katheter met wat glijmiddel in de urinebuis en vult 
uw blaas met contrastvloeistof. Dit is op een beeldscherm te zien. Tijdens 
het vullen worden foto’s van de blaas gemaakt. Daarna wordt de katheter 
verwijderd en de onderzoekstafel rechtop gezet. Terwijl u in staande 
houding plast, worden er nog enkele foto’s gemaakt.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

na het onderzoek
Het slijmvlies van de urinebuis kan tijdens het onderzoek licht 
beschadigd raken. Hierdoor is het mogelijk dat u na het onderzoek rode 
urine plast. Na enkele uren is de kleur weer normaal. U kunt ook nog 
enkele dagen aandrang blijven voelen om te plassen. Bovendien kan het 
plassen een branderig gevoel geven.

Het is belangrijk om na het onderzoek veel te drinken, ongeveer 
anderhalf liter meer dan u gewend bent.

Binnenkort zult u een blaasonderzoek ondergaan op de afdeling Radiologie of 
op de polikliek Urologie. Het onderzoek wordt vastgelegd op beeldmateriaal en 
vervolgens door de radioloog of uroloog beoordeeld. 



www.alysis.nl	 Neem	altijd	uw	verzekeringgegevens	mee	 pagina	�

overgevoeligheid/allergie
Wanneer u overgevoelig bent voor bepaalde stoffen, meld dit dan vóór 
het onderzoek.

uitslag
De uitslag van het onderzoek gaat naar de aanvragend arts. U maakt met 
hem/haar een afspraak. Als het onderzoek op de poli Urologie wordt 
gedaan, krijgt u de uitslag direct.

vragen
Als u nog vragen hebt, stel deze dan (eventueel telefonisch) voordat het 
onderzoek plaatsvindt.

afmelden
Als het onderzoek om een of andere reden niet door kan gaan, wilt u dit 
dan doorgeven aan de afdeling waar dit onderzoek plaats zou vinden?

telefoonnummers

Ziekenhuis Rijnstate
Afdeling Radiologie: 026 - 378 77 95
Polikliek Urologie: 026 - 378 77 05 

Ziekenhuis Zevenaar
Afdeling Radiologie: 0316 - 599 896
Polikliek Urologie: 0316 - 599 512


