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Continentiepolikliniek voor kinderen 
 
Uw kind krijgt binnenkort een afspraak op de continentiepolikliniek. In deze folder 
kunnen u en uw kind meer informatie vinden over deze polikliniek. 
 
Continentiepolikliniek 
Er zijn veel kinderen met plas- of 
poepproblemen zoals: 
 Natte broeken overdag; 
 Herhaaldelijke blaasontstekingen; 
 Obstipatie; 
 Broekpoepen; 
 Poepangst; 
 Bedplassen. 

Soms gaan deze problemen vanzelf over. 
Maar helaas is dit niet altijd het geval. Dan is 
het fijn dat de urotherapeut (gespecialiseerd 
in continentieproblemen) u hiermee kan 
helpen. Daarom is uw kind door de huisarts, 
kinderarts of uroloog naar de 
continentiepolikliniek verwezen. 
 
Eerst krijgt u een intakegesprek van ongeveer 
één uur. Tijdens dit gesprek bespreken we 
het probleem aan de hand van een ingevulde 
vragenlijst. 
Bij plasproblemen moet uw kind ook op een 
computer wc plassen. Dit is een speciale wc 
waarop we kunnen zien hoe en hoeveel uw 
kind plast. Het is daarom aan te bevelen dat 
uw kind met een volle blaas komt. 
 
Nadat uw kind geplast heeft, wordt er met 
een echo apparaat gekeken of de blaas leeg 
is. Dit is niet pijnlijk. Dit onderzoek noemen 
we een residu bepaling. Zo kunnen we 
opsporen waar het ‘plasprobleem’ vandaan 
komt. En als we dat weten, maken we een 
behandelplan. U en uw kind komen daarna 
voor verdere afspraken terug op de 
continentiepolikliniek of krijgen telefonische 
begeleiding, om te kijken hoe het gaat. 
 
 
 
 
 

Wie zijn nog meer betrokken bij de 
continentiepolikliniek 
Naast de urotherapeut zijn ook de kinderarts, 
uroloog, psycholoog en kinderbekken  
fysiotherapeut hierbij betrokken. Zo nodig 
bespreken we het probleem van uw kind in dit 
team. 
 
Bereikbaarheid 
U vindt de continentiepolikliniek op route 0.11 
in ZGT ziekenhuislocatie Hengelo. Wanneer u 
een afspraak heeft, kunt u plaatsnemen in de 
wachtruimte. 
 
Tot slot 
Deze folder betreft een algemene voorlichting 
en is bedoeld als extra informatie naast het 
gesprek met uw behandelend specialist. 
Bijzondere omstandigheden kunnen tot 
wijzigingen aanleiding geven. Dit wordt altijd 
door uw behandelend specialist aan u 
kenbaar gemaakt.  
Heeft u na het lezen van deze folder nog 
vragen, dan kunt u op werkdagen contact 
opnemen met de continentiepolikliniek 
kinderen. 
 
Continentiepolikliniek kinderen  
Wij zijn, behalve op vrijdag, op alle dagen 
bereikbaar. 
Telefoonnummer: 088 708 31 20 of e-mail: 
plasenpoeppoli@zgt.nl  
 
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. Zie voor meer informatie 
de folder ‘MijnZGT machtiging voor ouders’. 

mailto:plasenpoeppoli@zgt.nl
https://www.zgt.nl/media/20045/40082905-folder-inloggen-mijnzgt-machtiging-18-06-2019.pdf

