Mictiecystogram bij
kinderen/jongeren

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Om er achter te komen wat je precies hebt, wil de dokter graag dat je
een onderzoek krijgt. Het onderzoek heet met een moeilijk woord een
mictiecystogram. Bij een mictiecystogram kan de dokter kijken naar je
nieren en urinewegen. De urinewegen zijn je blaas, je plasbuis en je
urineleiders. In deze folder wordt uitgelegd hoe dit onderzoek in zijn
werk gaat en wat je kunt verwachten. Het is belangrijk dat je weet wat
er gaat gebeuren en dat je deze folder samen met je ouder(s) goed
doorleest.

Wat is een mictiecystogram?
Bij een mictiecystogram worden er röntgenfoto’s van de blaas en
urinewegen gemaakt. Een röntgenfoto wordt gemaakt met röntgenstralen. Zo
kunnen we een foto maken van de binnenkant van je lichaam.
Röntgenstralen kun je niet zien en niet horen of voelen. Het maken van een
röntgenfoto doet dus geen pijn.
Bij dit onderzoek wordt ook contrastvloeistof (dit lijkt op water) gebruikt. Dit is
nodig om je blaas en urinewegen zo goed mogelijk zichtbaar te maken op de
foto. Daarom wordt er voordat er foto’s gemaakt worden een dun slangetje
(katheter) ingebracht.

Op de polikliniek
Het inbrengen van de katheter gebeurt op de polikliniek kindergeneeskunde.
Deze is te vinden op vleugel C, begane grond, bestemming 161. Samen met
je vader of moeder ga je bij de assistente vertellen dat je er bent.
Waarschijnlijk mag je nog even wachten in de wachtkamer. Daarna komt de
assistente of de dokter je halen en laat je zien naar welk kamertje je mag. De
assistente laat jou een fotoboek zien over het inbrengen van de katheter
zodat je precies weet wat er gaat gebeuren. Natuurlijk mag je altijd vragen
stellen aan de dokter of de assistente.

Als je op de
onderzoekstafel ligt maakt
de dokter eerst met een
paar watjes het gebied
rond het plasgaatje
schoon. Daarna wordt een
slangetje door het
plasgaatje in de blaas
gebracht. Dit kriebelt en
kan een beetje een vreemd
gevoel geven. Het is
belangrijk dat je goed

probeert te ontspannen. Vaak helpt het om bijvoorbeeld je lievelingsknuffel of
een voorleesboekje mee te nemen.
Het slangetje blijft in je blaas totdat de foto’s gemaakt zijn.

Op de foto
Het maken van de foto’s van je
blaas gebeurt op de röntgen of
radiologie afdeling, dat is op
vleugel A, 1e verdieping,
bestemming 41.
Tijdens het onderzoek op de
röntgenafdeling lig je op je rug op
een onderzoeks-tafel. Via het
slangetje kan de contrastvloeistof
in de blaas lopen. Waarschijnlijk
voel je hier niets van.
Waarschijnlijk krijg je het gevoel
dat je moet plassen, dit moet je
proberen op te houden totdat het
slangetje verwijderd is. Als de
blaas gevuld is met contrastvloeistof worden er foto’s gemaakt.
Daarna wordt het slangetje verwijderd en mag je uitplassen. Tijdens het
uitplassen worden er nog een paar foto’s gemaakt. Dan is het onderzoek
afgelopen en mag je weer naar huis.

Vragen
Als je nog vragen hebt mag je zelf, of één van je ouders, bellen met de
polikliniek kindergeneeskunde (0318) 43 50 80. De polikliniek is op
werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. Natuurlijk mag je de vragen
ook stellen als je voor het onderzoek komt.
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