Retrograde urethrografie
U bent door uw huisarts/specialist verwezen naar de afdeling
radiologie voor een retrograde urethrografie. Dit betekent dat er
röntgenfoto's worden gemaakt van de plasbuis, door middel van het
inspuiten van een contrastvloeistof.
De afspraak voor u is gemaakt op:
.....................dag ............................................... om ...................... uur.
U dient zich 10 minuten voor de afgesproken tijd te melden aan de
balie van de afdeling radiologie.
Indien u verhinderd bent, wilt u ons dit dan tijdig laten weten.
Ons telefoonnummer is (0223) 69 63 07.
Heeft u de brief van de specialist al afgegeven bij de afdeling
radiologie? Zo niet, deze brief en uw afspraakkaart met registratieetiket meenemen.
Tijdens de zwangerschap kan dit onderzoek, net als elk ander
röntgenonderzoek, schadelijk zijn voor het ongeboren kind.
Bent u zwanger of denkt u dit te zijn, belt u dan de specialist voor
nader overleg.

z.o.z.

Verloop van het onderzoek
Als u op de onderzoektafel ligt, brengt de radioloog (specialist op de
afdeling radiologie) een dun slangetje een klein stukje in de plasbuis.
Aan dit slangetje zit een ballonnetje.
Dit ballonnetje wordt opgeblazen zodat het slangetje goed op zijn
plaats blijft. Dit kan een drukkend gevoel geven. Door dit slangetje
wordt contrastvloeistof gespoten, zodat de gehele plasbuis zich vult.
Hiervan worden vervolgens een aantal foto's gemaakt. Dan laat de
radioloog het ballonnetje weer leeg lopen en haalt hij het slangetje
eruit. De duur van het onderzoek kan variëren van 15 tot 30 minuten.
Wanneer kunt u problemen verwachten
Is de onderstaande situatie voor u van toepassing, neemt u dan
contact op met uw behandelend arts.
- U heeft bij een eerder röntgenonderzoek, met toediening van een
intraveneuze contrastvloeistof (d.w.z. ingespoten in een ader), een
allergische reactie gehad in de vorm van rode vlekken op de huid
en/of jeuk en/of benauwdheid.
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 jeuk en/of benauwdheid.
Indien deze verschijnselen binnen 2 uur na toediening van de
contrastvloeistof optreden, dient men dit aan de behandelend
arts/afdeling radiologie te melden.
De uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u bij uw volgend bezoek aan de
polikliniek.
Vragen
Indien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u
contact opnemen met de afdeling radiologie van het Gemini
Ziekenhuis. Telefoon (0223) 69 63 07.
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