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AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud 
ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. 
Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, 
tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en 
artsen hiervoor niet aansprakelijk.  
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Inleiding 

Binnenkort komt u met uw kind naar het ziekenhuis voor een 
mictiecystografie. Deze brochure is bedoeld om u en uw kind zo goed 
mogelijk te informeren en voor te bereiden op het onderzoek. 
 
Als u zelf rustig bent, zal u dit ook uitstralen naar uw kind. Hierdoor wordt 
uw kind ook rustiger en zal het onderzoek vlotter verlopen. 

Praktische informatie 

Op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de 
balie van de dienst medische beeldvorming (route D45), op de eerste 
verdieping nadat u zich met de ID-kaart van uw kind hebt ingeschreven 
in de inkomhal van het ziekenhuis (campus Sint-Jozef). 
De baliemedewerkster wijst u waar de wachtkamer is. 

Informatie over het onderzoek 

Met een serie röntgenfoto’s trachten we een beeld te vormen van de 
blaas, nieren en urineleiders. We kunnen ook zien of er urine 
terugstroomt van de blaas naar de nieren. 
 
De nieren en blaas zijn zachte en soepele organen die je met een 
gewone röntgenfoto niet goed ziet. Alles is dan grijs omdat 
röntgenstralen door organen heengaan. Om de blaas en nieren dus 
goed zichtbaar te maken, gebruiken we een jodiumhoudende 
contrastvloeistof. 

Voorbereiding  

Voor dit onderzoek zijn er geen speciale voorbereidingen nodig. Uw kind 
mag normaal eten en drinken. Is uw kind overgevoelig voor bepaalde 
medicijnen of jodium of heeft het in het verleden een 
overgevoeligheidsreactie op een contrastmiddel gehad, dan dient u dit 
voor het onderzoek te melden bij de arts. 
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Belangrijk om weten 

Er mag altijd één ouder mee tijdens het röntgenonderzoek. 
Zwangere moeders mogen het onderzoek NIET bijwonen. 
Broertjes en/of zusjes kunnen niet meekomen. 
Het is handig om een extra stel ondergoed mee te nemen. 
Breng liefst een speelgoedje, boekje, speentje of knuffel mee als 
afleidingsmiddel. 

Verloop van het onderzoek 

U wordt uit de wachtkamer opgehaald en naar een kleedkamertje 
gebracht waar u uw kind moet uitkleden. Een hemdje (en eventueel 
beha) mag u aanhouden. 
 
Uw kind komt op de rug op een onderzoekstafel te liggen, met 
opgetrokken benen (kikkerhouding). De verpleegkundige maakt de 
uitgang van de urinebuis schoon met een ontsmettingsmiddel. Dit voelt 
koud aan. Met behulp van een glijmiddel schuift de verpleegkundige een 
dun, soepel slangetje (katheter) voorzichtig door de urinebuis naar de 
blaas. Het inbrengen van de katheter wordt meestal als pijnlijk en 
vervelend ervaren. De in de blaas aanwezige urine zal via de katheter in 
een urinepotje worden opgevangen en voor onderzoek naar het labo 
worden gestuurd. 
 

Dan wordt de blaaskatheter aangesloten op een infuussysteem 
waardoor het jodiumhoudend contrastmiddel in de blaas kan lopen. 
Soms maakt men eerst nog een röntgenfoto van de buik. 
 
Tijdens het vullen van de blaas krijgt uw kind het gevoel dat het moet 
plassen, maar het moet toch even wachten. Dit kan uw kind als 
vervelend ervaren. 
Het vullen van de blaas wordt soms onder doorlichting (afbeelding op 
een monitor) gevolgd. 
Als de blaas vol is, maakt de radioloog foto’s van de volle blaas. Hiervoor 
moet uw kind zo stil mogelijk blijven liggen. 
Het röntgenapparaat komt dicht boven de buik te hangen en maakt een 
brommend geluid als er foto’s worden gemaakt. 
Vervolgens wordt de katheter weer verwijderd. Dit gaat snel, kan een 
kriebelend gevoel geven, maar is minder vervelend als het inbrengen 
ervan. 
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De rx-tafel wordt rechtgezet en uw kind mag op een potje plassen. Dit 
kan een branderig gevoel geven. Indien ze wat ouder zijn, krijgen 
jongens en meisjes een urinaal om rechtstaand te plassen. 
Bij baby’s en jonge kinderen gebeurt het uitplassen op een luier die op 
de röntgentafel ligt. Ook tijdens het plassen worden diverse foto’s 
gemaakt. Er zijn kinderen die zich hier voor schamen of het toch heel 
vervelend of gek vinden. 
Als uw kind de blaas volledig heeft leeg geplast, worden de laatste foto’s 
gemaakt. 
 
Het volledige onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.  
 
Als het onderzoek klaar is, kunt u samen met uw kind naar huis. 

Hoe kunt u uw kind helpen tijdens het 
onderzoek? 

 Probeer zelf zo ontspannen mogelijk te zijn. 
 Richt uw aandacht op uw kind. 
 Stel gerust vragen als iets niet duidelijk is. 
 Zorg voor afleiding. Neem dus een speeltje, boekje of knuffel mee. 

Nazorg 

De contrastvloeistof die nog in de blaas aanwezig is, zal ongemerkt met 
de urine het lichaam verlaten. Als uw kind extra drinkt, raakt uw kind de 
contrastvloeistof sneller weer kwijt. 
Om een blaasontsteking te voorkomen is het belangrijk dat uw kind 
antibiotica inneemt zoals de kinderarts dit met u heeft besproken. 

Complicaties 

Het kan voorkomen dat de urinebuis door de katheter is geïrriteerd. Dit 
kenmerkt zich door een branderig gevoel bij het plassen. Na een paar 
keer plassen is dit meestal over. Zo niet, neem dan best contact op met 
de kinderarts. 
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De uitslag  

De radioloog beoordeelt de foto’s en geeft de uitslag door aan de 
kinderarts. De kinderarts bespreekt met u, zoals is afgesproken, de 
resultaten. 

Bent u verhinderd? 

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u verhinderd bent, belt u 
zo snel mogelijk naar de dienst medische beeldvorming. De dienst is 
bereikbaar op weekdagen van 7.30u tot 18.30u op het nummer 014 44 
44 50. 

Tot slot  

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij de dienst medische beeldvorming op het nummer 014 
44 44 50.   

Persoonlijke notities / vragen  

Hebt u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u ze hier noteren. Zo hebt u 
ze altijd bij de hand tijdens een gesprek met de arts of verpleegkundige.  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alle informatie over de dienst kindergeneeskunde, de kinderafdeling en 

het kinderdagziekenhuis vind je op www.azturnhout.be/kinderen.   

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=1eed91bc-8422-43a0-a794-460efdeb3ae3
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Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv) 

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
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info@azturnhout.be 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=b457af3a-e21b-4965-b5a2-7905cbdf1b9a
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=92717d20-e1d6-4c77-9150-ad9d455325d3
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