radiologie

Foto's van je blaas

(mictie cystografie)

voor kinderen
Aan de kinderen
Deze folder is voor jou. In deze folder staat precies wat er in het ziekenhuis gaat
gebeuren. Lees het maar goed door. De plaatjes mag je kleuren en aan de
radiodiagnostisch laborant laten zien. Een radiodiagnostisch laborant is iemand die de
foto's maakt.

Edje moet foto's laten maken van zijn blaas.
De blaas is een soort zakje in je buik waarin
de plas wordt bewaard. Edje gaat met zijn
moeder naar het ziekenhuis. Als Edje naar het
ziekenhuis wordt hij op de kinderafdeling
opgenomen. Daar wordt een slangetje
ingebracht via het plassertje in de blaas van
Edje. Bij Babetje gebeurt dit door het
plasgaatje. Op de afgesproken tijd gaat Edje
naar de afdeling radiologie. Edje en zijn vader
of moeder moeten even wachten in de
wachtkamer. Een radiodiagnostisch laborant
haalt Edje op. Zijn vader of moeder mag ook
mee. Edje moet zich uitkleden. Hij mag alleen
zijn hemd aanhouden.
Als hij de röntgenkamer binnenkomt, ziet hij
een hele grote tafel met een raar ding
erboven. Dat is het fototoestel van het
ziekenhuis. Edje moet op een harde tafel
liggen en de laborant vertelt precies hoe het
onderzoek gaat.
Om de blaas op de foto te kunnen zien, moet
er een vloeistof in die op water lijkt. Door het
slangetje komt de vloeistof in de blaas, totdat
die bijna vol is. Dit voelt net alsof je heel
nodig moet plassen.
De dokter zet nu het grote fototoestel boven
de buik van Edje en maakt een foto. Zijn
moeder mag bij hem blijven. Edje moet even
heel stil liggen, anders is de foto
bewogen.Voor hij het weet is de foto
gemaakt. Hij voelt er niets van.

Wanneer de blaas helemaal vol is met
contrastvloeistof en Edje moet plassen haalt
de dokter of de laborant het slangetje uit de
blaas. Dan vraagt de dokter of Edje een plas
wil doen. Soms wordt de röntgentafel
hiervoor gekanteld zodat deze rechtop staat.
Terwijl Edje plast, maakt de dokter gauw nog
een paar foto's. Als de blaas helemaal leeg is,
is het onderzoek klaar. Omdat hij zo goed zijn
best heeft gedaan, krijgt hij van de laborant
een verrassing.

Na het onderzoek

Na het onderzoek haalt een verpleegkundige
van de kinderafdeling jou en je vader of
moeder weer op.

Complicaties en bijwerkingen

Tot twee dagen na het onderzoek kun je last
hebben van een gevoelige plasbuis en kan de
urine nog wat gekleurd zijn van de
contrastvloeistof. Hierover hoef je je geen
zorgen te maken.

Vragen
Mocht je na het lezen van deze informatie
nog vragen hebben, stel deze gerust. Wij
willen ze graag voor je beantwoorden. Op
werkdagen zijn wij tussen 08.00 en 16.30 uur
telefonisch bereikbaar op het volgende
telefoonnummer: 088 708 37 00.

Tips voor jou
 Als je niet zoveel bezig wilt zijn met wat
er tijdens het onderzoek gebeurt, neem
dan een knuffel of een (voorlees) boek
mee
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Edje en Babetje gaan naar het
ziekenhuis
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 Om je af te leiden van het onderzoek kun
je een verhaal verzinnen of
vakantieplannen maken
 Als mama zwanger is; neem dan een
ander vertrouwd persoon erbij mee

Tips voor vader / moeder
 Begin met kleine kinderen niet te vroeg
met uitleggen van het onderzoek. Een
paar dagen van tevoren is prima.

Check het dossier van uw kind op
MijnZGT.

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van het medisch dossier van uw
kind inzien, persoonlijke gegevens checken,
of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
hebben klaargezet. Kijk voor meer info op:
www.zgt.nl/mijnzgt-machtiging.
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Kleurplaat
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