De plasklas
U heeft in overleg met het Team Incontinentie Kinderen Arnhem en omgeving
(TIKA) besloten dat uw kind wordt opgenomen voor de plasklas. In deze folder
treft u informatie over deze dagopname. Ook leest u hoe u zich het beste kunt
voorbereiden.
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De dagopname
De plasklas is een dagopname waarbij de volgende onderdelen centraal staan:
•

•

•

Diagnostiek door middel van flowmetrie. Om te onderzoeken hoe het
plaspatroon van uw kind er uitziet, plast uw kind enkele keren (minimaal
twee keer) op de uroflow. Dit is een computer-wc. In dit speciale toilet zit
een meetapparaat dat de kracht van de straal en de hoeveelheid die hij/zij
uitplast, berekent. Hiermee wordt het plaspatroon van uw kind vastgelegd.
Vervolgens wordt er een echo gemaakt om te controleren of de blaas leeg
is. Zo ontstaat duidelijkheid over het blaasprobleem van uw kind, waarna
eventueel gerichte training wordt gegeven.
Diagnostiek door middel van een vragenlijst. Na het eerdere bezoek van uw
kind aan de polikliniek heeft u een vragenlijst ingevuld en teruggestuurd.
Door deze lijst is er een goed beeld van het plasgedrag van uw kind thuis
en op school. Tijdens de opname bespreekt de therapeut de lijst met u en
uw kind. U krijgt adviezen over de hoeveelheid vocht dat uw kind binnen
moet krijgen en het aantal keren dat het gaat plassen.
Uitleg over de blaasfunctie: uw kind krijgt uitleg over hoe de blaas normaal
gesproken functioneert en wat er bij hem/haar anders verloopt. Daarnaast
krijgen u en uw kind uitleg over het plassen zelf, waarbij de nadruk ligt op
hoe, wanneer en hoe vaak een kind moet plassen.

Enkele opmerkingen
•
•

Tijdens de plasklas zijn er maximaal drie kinderen aanwezig met hun
ouder(s).
De plasklas is eenmalig en duurt 2,5 uur.
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Uitslag
U krijgt tijdens de plasklas adviezen waarmee u en uw kind thuis aan de
slag kunnen gaan. De uitslagen van de opname worden besproken met de
kinderarts. Indien nodig krijgt uw kind een vervolgafspraak bij de kinderarts,
bekkenbodemfysiotherapeut, uroloog of klinisch psycholoog. Na een paar
weken komt u met uw kind voor een controle naar de polikliniek.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neemt u dan gerust
contact met ons op. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 8.30 en 17.00
uur.
Polikliniek Kindergeneeskunde: 		

088 - 005 77 82.
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Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

