Infoblad
BLAASKANKER
Onderzoek voor diagnose
ONDERZOEK
VOOR DIAGNOSE
Heeft u symptomen die kunnen passen bij
blaaskanker? Ga dan naar uw huisarts. Hij doet
meestal een urineonderzoek. Zo nodig verwijst
hij u daarna naar een uroloog.
Vermoedt de uroloog dat er sprake is van
blaaskanker? Dan kijkt hij de urine na op
afwijkende cellen. Ook zal de uroloog de blaas
en andere delen van de urinewegen
onderzoeken. De arts doet onderzoek naar:
• de plaats van de tumor: afwijkende cellen
komen meestal uit de blaas, maar soms ook van
andere plaatsen in de urinewegen die bekleed
zijn met hetzelfde slijmvlies
• de aard van de tumor: is
het een niet-spierinvasief
groeiende
of
een
spierinvasief
groeiende
tumor.

Het onderzoek is niet pijnlijk, maar de meeste
mensen vinden het wel onprettig. Om de
plasbuis glad en minder gevoelig te maken,
wordt eerst een gelei in de plasbuis gespoten.
Deze gelei bevat een verdovend middel. Via de
cystoscoop wordt de blaas gevuld met steriel
vocht zodat de uroloog de blaas goed kan
bekijken. U kunt het gevoel hebben dat u moet
plassen.

Vaak wordt tijdens een cystoscopie (opnieuw)
urine afgenomen. Een patholoog onderzoekt de
urine op afwijkende cellen.

DEFINITIEVE
DIAGNOSE
Als de uroloog een tumor
in de blaas vindt, dan
wordt deze verwijderd
onder algehele verdoving
of met een ruggenprik.
De uroloog brengt een
dikke, starre buis in de
blaas in. Dit heet een
TURT. Via deze buis
wordt een instrument
ingebracht
om
de
tumor(en) weg te snijden.
Een
patholoog
onderzoekt
het
weggenomen
weefsel

CYTOSCOPIE
Een cystoscopie is een
kijkonderzoek waarbij de
specialist de binnenkant
van de blaas bekijkt.
Het onderzoek gebeurt
met een holle buis of
slang waaraan een kleine
camera
met
sterk
vergrotende lenzen is
bevestigd: een cystoscoop.

onder de microscoop.

De uroloog schuift de cystoscoop via de
plasbuis tot in de blaasholte. Tijdens het
inbrengen bekijkt de uroloog meteen de
binnenkant van de plasbuis. Bij mannen is de
plasbuis lang en bochtig. Daarom wordt bij hen
meestal een flexibele cystoscoop gebruikt.
Vrouwen hebben een korte, rechte plasbuis.
Daarom kan bij vrouwen ook een niet-buigzame
cystoscoop worden gebruikt.

Hierna kan de arts de definitieve diagnose
stellen. Ook kan worden bepaald hoe diep een
eventuele tumor in de blaaswand is ingegroeid
en hoe agressief de tumor is. Is het
blaaskanker, dan is verdere behandeling nodig.

MEER
INFORMATIE
U kunt meer informatie vragen in het ziekenhuis
waar u wordt onderzocht.
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