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Blaasonderzoek bij uw 
kind: mictie-cystogram
De kinderarts heeft met u en uw kind besproken dat uw kind een blaasonderzoek nodig 
heeft. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van een radioloog. Deze folder 
beschrijft wat er tijdens dit onderzoek gebeurt. 

Sommige kinderen vinden dit onderzoek best spannend. Het helpt als u uw kind 
voorbereidt op het onderzoek. Leg in de taal van uw kind uit wat er gaat gebeuren. En   
beantwoord alle vragen van uw kind eerlijk en eenvoudig. 

Wat is een mictie-cystogram?
En mictie-cystogram is een röntgenonderzoek waarbij de blaas en de urinebuis met een 
contrastvloeistof op beeld zichtbaar worden gemaakt.

Voorbereiding
Het onderzoek bestaat uit twee delen:
1. Op de afdeling Kind en Jeugd krijgt uw kind een blaaskatheter ingebracht in de
    plasbuis. Meestal krijgt u vooraf een recept om medicatie voor en na het  
    onderzoek aan uw kind te geven. Dit is een klein beetje antibiotica om ervoor te   
    zorgen dat uw kind geen blaasonsteking krijgt door het inbrengen van de katheter.
2. Op de afdeling Radiologie krijgt uw kind contrastvloeistof via de katheter in de 
    blaas en worden de foto’s gemaakt. 

Hoe verloopt het onderzoek?
1. Uw kind komt voor een dagopname op de afdeling Kind en Jeugd. Daar bereidt de 

medisch pedagogisch zorgverlener (MPZ-er) uw kind (vanaf 3 jaar) voor op het 
onderzoek. 

    Uw kind krijgt daarna op de afdeling Kind en Jeugd een blaaskatheter ingebracht. Dit 
houdt in dat er een slangetje in het plasgaatje wordt ingebracht dat via de plasbuis 
naar de blaas toe loopt. Het kan een vervelend gevoel zijn, maar het doet in het 
algemeen geen pijn. 

Er wordt vervolgens eerst wat urine opgevangen voor onderzoek. Daarna wordt de 
katheter goed vastgeplakt en wordt u samen met uw kind naar afdeling Radiologie 
gebracht. 

2. Op de afdeling Radiologie mag uw kind op de onderzoektafel gaan liggen. 
    Boven de tafel staat een groot apparaat waarmee de foto’s worden gemaakt. Het  
    onderzoek is pijnloos.
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Er mag één ouder bij het onderzoek aanwezig zijn. U krijgt een loodschort aan om 
u te beschermen tegen de röntgenstralen. 

Bent u zwanger? Dan kunt u beter niet bij het onderzoek aanwezig zijn. 

Via de katheter wordt de blaas met contrastvloeistof gevuld. Als de blaas vol is,
    worden de röntgenfoto’s gemaakt. Het foto-apparaat komt tot vlak boven de buik. 

Als de blaas gevuld wordt met contrastvloeistof, krijgt uw kind een sterke aandrang 
om te plassen. Het is belangrijk dat uw kind de plas ophoudt tot de tweede serie foto’s. 
Vertel uw kind van tevoren dat hij/zij soms de plas juist op moet houden of juist moet 
plassen als de dokter het zegt. 

Daarna wordt de katheter verwijderd. Het is de bedoeling dat uw kind, terwijl het 
nog op de onderzoektafel ligt, een plas doet. Op dat moment worden de laatste foto’s 
gemaakt. Daarna is het onderzoek klaar en kunt u met uw kind weer naar huis.

Hoe lang duurt het onderzoek?
Hoe lang het onderzoek duurt hangt af van het moment waarop uw kind gaat plassen. 
Meestal duurt het onderzoek ongeveer 30 –45 minuten. 

Hoe begeleidt u uw kind?
In het algemeen stelt het kinderen gerust als de dingen verlopen zoals ze verwachten. 
Daarom is het van belang dat u uw kind van te voren vertelt wat er gaat gebeuren en wat 
het kan verwachten:
• Het inbrengen van de katheter kriebelt een beetje en geeft een schrijnend gevoel.
    Het gaat makkelijker als uw kind zich ontspant; hoe meer uw kind zich ontspant 
    des te minder vervelend het voelt.
• Niet alle vloeistof die in de fles zit wordt gebruikt.
• Tijdens het vullen van de blaas, krijgt uw kind het gevoel dat hij/zij naar de wc 
    moet.
• Het is belangrijk dat tijdens het maken van de foto’s uw kind zo stil mogelijk ligt.
• Tijdens het maken van de foto’s moet uw kind zich af en toe op de rechter- of 
    linkerzij draaien, de radioloog geeft dit aan.
• Uw kind moet in een fles of zakje plassen, dat is een belangrijk onderdeel van het 
    onderzoek.
• Het röntgenapparaat hangt boven de buik en maakt een raar geluid.
• U draagt een speciale schort vanwege de röntgenstraling.
• Na afloop kan het plassen wat pijnlijk zijn, als uw kind de plas gaat ophouden kan 
    een warm bad ontspannend werken. 
• U kunt tijdens het onderzoek naast uw kind staan en zijn/haar hand vasthouden. 
    Door zelf kalm te zijn, blijft uw kind ook rustiger. 
• Stel gerust uw vragen aan de laborant of arts als u of uw kind iets niet begrijpt.
• Om uw kind af te leiden kunt u vertrouwd speelgoed of een knuffel meenemen.
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Uitslag van het onderzoek
U krijgt een vervolgafspraak mee voor een gesprek of voor een telefonische afspraak met 
de kinderarts over de uitslag.

Heeft u vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel deze dan gerust. Vooraf aan het 
onderzoek is er alle gelegenheid om uw vragen te beantwoorden.
 

Kunt u niet komen?
Bent u onverwachts verhinderd? Neem dan direct contact op met de afdeling Kind en 
Jeugd via telefoonnummer: 055 – 581 15 85. 

In overleg met u wordt een nieuwe afspraak gemaakt voor het onderzoek van uw kind.


