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Radiologisch onderzoek van de blaas bij kinderen en jeugdigen 

 
 

Inleiding 

Binnenkort heeft uw kind een radiologisch 
onderzoek van de blaas. Dit onderzoek wordt  
een mictie-cysto-urethrogram, ook wel een 
‘mictie’ genoemd. Het onderzoek vindt 
plaats op de afdeling Radiologie. 
In deze folder vindt u informatie over dit 
onderzoek. Tevens kunt u lezen wat ervan uw 
kind en u wordt verwacht.  
Om uw kind zo goed mogelijk op dit 
onderzoek voor te bereiden, raden wij u aan 
deze folder goed door te lezen en daarna uw 
kind in uw eigen woorden te vertellen wat er 
gaat gebeuren. 
 
Wat neemt u mee? 

• Identificatiebewijs (paspoort, ID-kaart of 
rijbewijs) 

• Aanvraagformulier radiologie (indien u 
deze heeft meegekregen van de 
behandelend arts van uw kind). Zonder 
aanvraagformulier moet u er rekening 
mee houden dat het onderzoek wellicht 
niet kan doorgaan of vertraging oploopt.  

• Eventueel een (voorlees)boek. 
 
Opmerking vooraf 

Indien u (mogelijk) zwanger bent, adviseren 
wij dat er een tweede begeleider meekomt. 
Deze tweede begeleider kan uw kind tijdens 
het onderzoek bijstaan.  
 
Doel van het onderzoek 

Het nader onderzoeken van de blaas en 
urinewegen. 
 
Voorbereiding op het onderzoek 

Eten en drinken. 

Uw kind mag gewoon eten en drinken.  
 

Verdere voorbereidingen 

Op de polikliniek Kindergeneeskunde wordt 
er een blaaskatheter ingebracht.  De 
katheter wordt gebruikt om de blaas te vullen 
met contrastvloeistof.  
Hiervoor wordt door de secretaresse van de 
behandelend arts een aparte afspraak 
gemaakt. U krijgt dus twee afspraaktijden 
mee.  
 
Het onderzoek 

Uw kind wordt eerst verwacht op de 
polikliniek Kindergeneeskunde (route 34). Hier 
wordt een blaaskatheter in de blaas 
gebracht. 
Daarna gaat u met uw kind naar de afdeling 
Radiologie (route 70) voor het onderzoek.  
Uw kind wordt uit de wachtkamer van de 
radiologie binnen gehaald in het 
kleedkamertje van de onderzoekskamer. De 
laborant(e) vraagt uw kind de kleding uit te 
trekken en geeft een soort nachtpon van het 
ziekenhuis (uw kind mag ook zijn/haar eigen 
T-shirt aanhouden). Eén van de 
ouders/begeleiders mag bij het kind blijven 
en krijgt tijdens het onderzoek een loodschort 
aan.  
 
Uw kind gaat liggen op een onderzoekstafel. 
Naast de tafel hangt een fles met contrast- 
vloeistof. De contrastvloeistof zorgt ervoor dat 
de blaas en plasbuis beter zichtbaar zijn op 
de foto’s. De laborant(e) maakt de eerste 
foto. Daarna sluit de laborant(e) het slangetje 
van de fles aan op het slangetje van de 
katheter (dat uit de plasbuis komt).  
 
 
 



De contrastvloeistof loopt nu langzaam van 
de fles naar de blaas. Tijdens het vullen van 
de blaas kunt u uw kind (eventueel) wat 
voorlezen.  
Als de blaas goed vol is, worden er weer een 
aantal foto’s gemaakt.  
Op het moment dat uw kind voelt dat hij/zij 
bijna moet plassen, zegt hij/zij dat tegen de 
laborant(e). Die gaat dan de radioloog 
halen. De radioloog maakt nog wat foto’s 
van de blaas. Daarna verwijdert de radioloog 
de katheter. 
Er wordt wat vocht-opnemend papier tussen 
de benen van uw kind gelegd. Vervolgens 
mag uw kind hierin plassen (jongens mogen, 
als ze dat willen, in een plasfles plassen). 
Tijdens het plassen maakt de radioloog nog 
een aantal foto’s. 
Daarna is het onderzoek afgelopen. 
 
Duur van het onderzoek 

Het onderzoek, inclusief wachttijd, duurt 
ongeveer 1 uur. 
 
Na het onderzoek 

Er is geen nazorg nodig. 
 
De uitslag 

De radioloog maakt een verslag van het 
onderzoek. Dit wordt doorgestuurd naar de 
behandelend arts van uw kind. U krijgt van 
hem of haar de uitslag.  
 
Verhinderd? 

Mocht u om welke reden dan ook verhinderd 
zijn, neem dan contact op met de afdeling 
Radiologie: tel. (0182) 50 50 15, dit kan op 
werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. 
 

Vragen? 

Mocht u na het lezen van deze folder vragen 
hebben over het onderzoek of onze afdeling, 
dan kunt u contact opnemen met de 
afdeling Radiologie. Van maandag t/m 
vrijdag, tussen 8.00 en 17.00 uur via het 
telefoonnummer: (0182) 50 50 15. 
Ook kunt u uw vragen stellen aan de 
radioloog of radiodiagnostisch laborant(e) 
die uw kind en u begeleidt tijdens het 
onderzoek.  

Algemene informatie over het GHZ 

Voor algemene informatie over het ziekenhuis 
kunt u terecht op de website van het Groene 
Hart ziekenhuis: www.ghz.nl. 
 
Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda 

Bleulandweg 10 
2803 HH Gouda  
 
Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:  
(0182) 50 50 50 
 
 

 

De afspraak voor uw kind is op: 

Dag:  ………….………..……  

Datum: ………………….….. 

Melden bij: 

1. polikliniek Kindergeneeskunde, route 34 

(voor het inbrengen van de katheter):. 

Tijd plaatsen katheter: ….……….uur 

 

2. afdeling Radiologie, route 70. 

Tijd onderzoek: ……..….….……. uur 

 

Indien u uw afspraak niet ten minste 24 uur  
van te voren hebt afgezegd, kunnen u  
kosten in rekening worden gebracht. 
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