Mictiecysto-urethrografie (MCUG)
volwassenen
Afdeling radiologie
Waarom deze folder?
De arts heeft u doorgestuurd naar de afdeling radiologie voor een mictiecysto-urethrografïe. Dit
betekent dat er röntgenfoto's worden gemaakt van de blaas en plasbuis, met behulp van een
contrastvloeistof. In deze folder leest u hoe dit onderzoek in zijn werk gaat en hoe u zich erop
voorbereidt.
Hoe bereidt u zich voor?
Allergieën
Bent u overgevoelig voor bepaalde geneesmiddelen of contrastmiddelen? Wilt u dit dan voor het
onderzoek melden bij de behandelend arts of röntgenlaborant?
Zwangerschap
Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Wilt u dan van tevoren contact opnemen met uw arts of
de afdeling radiologie?
Er zijn geen andere voorbereidingen voor dit onderzoek noodzakelijk.
Tijdens het onderzoek
Voor dit onderzoek wordt er contrastmiddel in de blaas gebracht. Voordat we starten plast u de blaas
leeg. Het contrastmiddel wordt dan niet verdund door urine. U neemt plaats op een onderzoektafel.
Als de uroloog nog geen slangetje (katheter) bij u heeft ingebracht, brengt de radioloog deze via de
plasbuis in de blaas in. Via dit slangetje wordt contrastvloeistof in de blaas gebracht.
Als de blaas helemaal gevuld is, haalt de radioloog het slangetje er weer uit. De onderzoektafel
wordt in staande positie gebracht. Het is de bedoeling dat u op ‘commando’ de contrastvloeistof
uitplast. Heren plassen in een urinaal (urinefles) en dames in een speciaal opvangbakje. Tijdens het
plassen worden in snel tempo foto's gemaakt. Na het onderzoek kunt u zich in de kleedkamer
wassen.
Duur van het onderzoek
De duur van het onderzoek bedraagt ongeveer 30 minuten.
Na het onderzoek
De contrastvloeistof wordt vanzelf door het lichaam verwijderd. In enkele gevallen kan, na het
onderzoek een licht allergische reactie optreden met rode vlekken op de huid en/of benauwdheid.
Als deze verschijnselen binnen 2 uur na toediening van de contrastvloeistof optreden, moet u contact
opnemen met de behandelend arts/afdeling radiologie.
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Uitslag
De specialist die het onderzoek heeft aangevraagd, krijgt de uitslag van het onderzoek van de
radioloog. U krijgt de uitslag bij uw volgende bezoek aan de polikliniek.
Uw vragen
Meer informatie vindt u op de website van het ziekenhuis: www.nwz.nl.
Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling radiologie. De medewerkers
van deze afdeling zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur.
Afhankelijk op welke locatie u het onderzoek krijgt, neemt u contact op met:


locatie Alkmaar, telefoonnummer 072 – 548 3400



locatie Den Helder, telefoonnummer 0223 – 69 6307

Ook is de afdeling per mail bereikbaar: radiologie@nwz.nl
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