Blaasonderzoek bij
kinderen (cystoscopie)
In overleg met uw arts van uw kind heeft u besloten dat hij/zij binnenkort een
blaasonderzoek (cystoscopie) ondergaat. In deze folder vindt u uitleg over dit
onderzoek.

Neem altijd uw
vens
verzekeringsgege
wijs mee!
en identiteitsbe

Wat is een cystoscopie?
Een cystoscopie is een blaasonderzoek waarbij de arts de binnenkant van de
blaas bekijkt met behulp van een cystoscoop. Dit is een zeer dun, hol buisje,
die gemakkelijk in de plasbuis past en waardoorheen een camera ingebracht
kan worden. Via deze buis is het ook mogelijk om de blaas met water te vullen.
Hierdoor kan de uroloog met behulp van de camera de blaaswand beter
bekijken.

Onderzoek
Bij kinderen gebeurt dit onderzoek onder narcose. Uw kind moet hiervoor
een paar uur opgenomen worden op de afdeling dagbehandeling kinderen/
jongeren. Voor de narcose moet uw kind nuchter zijn. Dat houdt in dat uw kind
vanaf 0.00 uur niets meer mag eten of drinken.
Afhankelijk van de klachten en de bevindingen tijdens het onderzoek kan het
zijn dat een kleine ingreep wordt verricht:
• Bij jongens kan dit het behandelen van klepjes in de plasbuis zijn.
• Bij meisjes kan dit het behandelen van een vernauwde plasbuis zijn.
Een enkele keer wordt een blaaskatheter achtergelaten om verder onderzoek
te doen naar de urineleiders. De urineleiders lopen van de nier naar de blaas.
Via de blaaskatheter wordt op de röntgenafdeling contrastvloeistof in de blaas
gespoten. Door de contrastvloeistof kan gekeken worden of er terugstroom
van urine is vanuit de blaas richting nieren. Deze terugstroom noemt men
reflux. De röntgenfoto’s worden op de dag van opname gemaakt. Daarna kan
de blaaskatheter worden verwijderd.
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Na het onderzoek
Tijdens het onderzoek kan het slijmvlies van de urinebuis geïrriteerd zijn.
Hierdoor is het mogelijk dat uw kind na het onderzoek wat bloed plast. U
hoeft zich daar geen zorgen over te maken. Het kan zijn dat uw kind nog
enkele dagen aandrang blijft voelen om te plassen. Bovendien kan het plassen
een branderig gevoel veroorzaken. Om dit te verminderen is het belangrijk
dat u uw kind stimuleert om extra te drinken. In principe gelden er geen
beperkingen in activiteiten van uw kind. Het is wel raadzaam om even de
volgende dag af te wachten hoe het met uw kind gaat en hem/haar eventueel
een dagje thuis te houden.

Pijnbestrijding
Meestal geeft dit onderzoek niet veel pijnklachten. Bij pijnklachten is
paracetamol meestal voldoende. Wel kunnen er irritatieklachten van de
plasbuis optreden. Het is daarom belangrijk dat uw kind voldoende drinkt.

Contact met urologie
We verzoeken u bij onderstaande problemen contact met ons op te nemen:
• als uw kind koorts krijgt;
• als de pijnklachten aan blijven houden;
• als uw kind heel veel bloed verliest bij het plassen.
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Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u bellen met de
polikliniek Urologie. De polimedewerkers zullen zoveel mogelijk vragen
beantwoorden. Mochten ze het antwoord niet weten, dan overleggen ze (op
een later tijdstip) met een van de urologen. We streven ernaar dat u dezelfde
dag wordt teruggebeld.
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Polikliniek Urologie
Rijnstate Arnhem:
088 - 005 7705

