Kurkdroogpoli
Incontinentiespreekuur voor kinderen
en jongeren

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Uw kind heeft problemen met plassen of met het 's nachts droog
blijven. Uw kind is niet de enige. Het is een veel voorkomend
probleem. Daarom is uw kind doorverwezen naar de Kurkdroogpoli
voor kinderen en jongeren. Dit spreekuur is bedoeld voor kinderen
vanaf zes jaar die blaasproblemen hebben. Het gaat hierbij om
blaasproblemen waarbij eerdere pogingen voor behandeling
onvoldoende resultaat opgeleverd hebben. Hiermee willen wij u
informeren wat u van de Kurkdroogpoli kunt verwachten.
Op het spreekuur treft u de kinderarts en de urotherapeut, zij horen bij een
team van hulpverleners die betrokken zijn bij de behandeling van kinderen en
jongeren met blaasproblemen. Zij brengen het blaasprobleem van uw kind in
kaart. Aansluitend geven zij advies, ondersteuning, begeleiding en
voorlichting aan kinderen en hun ouders. Op indicatie vindt er overleg plaats
met een (kinder)uroloog en/of kinderpsycholoog.

Hoe ziet het spreekuur voor kinderen en jongeren eruit?
Tijdens een dagopname, die twee tot drie uur duurt, wordt bekeken hoe wij
uw kind het beste kunnen helpen. De afspraak is op de polikliniek
kindergeneeskunde. Daar wordt eerst de lengte, gewicht en de bloeddruk
opgemeten. Het is belangrijk dat uw kind met een volle blaas komt.
Hij/zij kan dan namelijk gelijk op een computertoilet plassen.
U heeft een afspraak bij de urotherapeut die samen met u en uw kind het
blaasprobleem in kaart brengt, voor een groot deel met behulp van het door u
ingevulde blaasdagboek. Aansluitend volgt een lichamelijk onderzoek door de
kinderarts.
Uw kind krijgt gedurende de afspraak ruim drinken aangeboden. Hij/zij moet
namelijk een aantal keren op een computertoilet plassen. Na elke plas wordt
er een echo van de blaas gemaakt. Aan het einde van de afspraak krijgen uw
kind en u een instructiefilm over plassen te zien. Nadat uw kind drie maal
een computerplas heeft gedaan mag hij/zij met u naar huis. Als er voor de
lunch nog geen drie plassen zijn gedaan is er voor uw kind de mogelijkheid
om een broodje te eten.
De urotherapeut neemt contact met u op om het behandelplan met u te
bespreken.
Heeft u vragen, schrijf ze op en neem ze mee naar het spreekuur. Mailen en
bellen kan ook. Wij zijn op dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig en
bereikbaar op nummer (0318) 43 59 67.
U kunt uw vraag ook aan ons mailen: incopolikind@zgv.nl.

Verwijzing en afspraak maken
Uw kind kan door de huisarts of kinderarts verwezen worden naar de
Kurkdroogpoli

Waar kunt u ons vinden?
De kurkdroogpoli wordt gehouden op de polikliniek kindergeneeskunde in
Ede C-vleugel, begane grond, bestemming 161.
Tot ziens op het spreekuur!

Het incontinentieteam:
Het incontinentieteam binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei bestaat uit:
M. Koppejan, kinderarts
Renske van den Berg, urotherapeut
Tess Lekkerkerker, urotherapeut
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