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Blaas en urinewegen kind 

röntgenonderzoek - mictiecystogram 
 
 

In overleg met de arts heeft u besloten om een mictie cystogram te laten 

doen bij uw kind. Een mictie cystogram is een onderzoek van de blaas en 

urinewegen. Bij dit onderzoek maken we met contrastvloeistof en 

röntgenstralen beelden van de urinewegen en de blaas. Hieronder vind u 

alle informatie over de voorbereiding van dit onderzoek en het onderzoek 

zelf. 

 

Als uw kind een onderzoek in het ziekenhuis moet ondergaan, kan het zich angstig of 

onzeker voelen. U kunt uw kind helpen door duidelijk te vertellen wat er gaat gebeuren. Zo 

bereidt u zich samen met uw kind voor op het onderzoek.  

 

Afspraak op de polikliniek Kindergeneeskunde of op de 
afdeling Kindergeneeskunde 

Voor een mictie cystogram is het nodig dat uw kind een deel van de dag aanwezig is op de 

polikliniek Kindergeneeskunde of op de verpleegafdeling Kindergeneeskunde. De kinderarts 

brengt voor het onderzoek een blaaskatheter bij uw kind in. Een blaaskatheter is een dun 

soepel buisje dat via de plasbuis in de blaas geschoven wordt.  

 

De voorbereiding en het onderzoek duren minimaal 2,5 uur. Verloop van de dag:  

1. U meldt zich met uw kind bij de polikliniek Kindergeneeskunde of de verpleegafdeling 

Kindergeneeskunde. 

2. De kinderarts brengt bij uw kind een blaaskatheter in. 

3. Daarna gaat u met uw kind naar de afdeling Radiologie. 

4. Hier vindt het mictie cystogram onderzoek plaats. 

5. Na het onderzoek op de afdeling Radiologie mag uw kind weer naar huis. 

 

Voorbereiden  

Inbrengen van de blaaskatheter 
Voor het onderzoek is het nodig dat de kinderarts een blaaskatheter inbrengt bij uw kind, 

hiervoor moet de kleding rond het onderlichaam uitgedaan worden. Als eerste wordt het 

plasgaatje goed schoongemaakt. Daarna brengt de arts de blaaskatheter via het plasgaatje 

naar binnen. Dit kan een beetje irriteren of wat pijn doen. Een klein ballonnetje aan het eind 

van de blaaskatheter vullen we met water, zo blijft de blaaskatheter op zijn plaats. Na het 

inbrengen kunt u uw kind weer aankleden. U kunt tijdens het inbrengen bij uw kind blijven. 
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Het onderzoek 

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie en duurt ongeveer één uur. U kunt 

tijdens het onderzoek op de afdeling Radiologie bij uw kind blijven. Alleen als u zwanger bent 

of denkt te zijn is het beter om niet in de onderzoekskamer te blijven tijdens het onderzoek. 

Neem dan een vertrouwd persoon mee die wel bij uw kind kan blijven. Een medewerker van 

de polikliniek of Kinderafdeling brengt u naar deze afdeling. 

 

De laborant vraagt uw kind op de onderzoektafel plaats te nemen. Deze tafel kan van voor 

naar achter schuiven. Boven de onderzoektafel hangt een groot fotoapparaat. We vragen uw 

kind om sokken, broek en onderbroek uit te trekken. We maken een foto terwijl uw kind zo 

stil mogelijk moet blijven liggen. U kunt als ouder iets mee nemen om uw kind zich prettig te 

laten voelen, bijvoorbeeld een knuffel. Stilliggen kunt u al thuis oefenen.  

 

Vervolgens laten via de blaaskatheter langzaam contrastmiddel in de blaas lopen, het duurt 

ongeveer twintig minuten tot de blaas helemaal vol is. Een volle blaas geeft uw kind het 

gevoel dat het nodig moet plassen, dat hoort zo. Tijdens het inlopen van het contrastmiddel 

en van de volle blaas maken we röntgenfoto’s. Daarna halen we de blaaskatheter weg en 

laten we uw kind plassen. Tijdens het plassen kijken we hoe de blaas leegloopt en maken 

daar röntgenfoto’s van. Als de blaas leeg is maken we vaak, na ongeveer twintig minuten 

wachten, nog een paar foto’s. 

 

Als het onderzoek is afgelopen, kunt u met uw kind direct naar huis. 

 

De uitslag 

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd krijgt binnen 5 werkdagen de uitslag van het 

onderzoek. Voor het bespreken van de uitslag heeft u een afspraak gekregen. 
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Vragen? 

U kunt ons gewoon bellen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op 

www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw 

zorgverzekeraar of kijk op  www.olvg.nl/zorgnota 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/radiologie 

 

Contact  
afdeling Radiologie, locatie Oost 

T 020 599 33 25 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

E radiologieoosterpark@olvg.nl  

Route C1 

 

afdeling Radiologie, locatie West 

T 020 510 88 98 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur) 

E radiologie.afdeling@olvg.nl 

Route 15 

 
polikliniek Kindergeneeskunde, locatie Oost 
T 020 599 30 38 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)  
E kinderpoli@olvg.nl. 
P4 
 

afdeling Kindergeneeskunde, locatie Oost 

T 020 599 22 08 (dag en nacht bereikbaar voor ouders) 

verpleegafdeling R2  

 

polikliniek Kindergeneeskunde, locatie West 

T 020 510 88 90 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

Route 32 

 

afdeling Kindergeneeskunde, locatie West 

T 020 510 89 07 (dag en nacht bereikbaar)  

verpleegafdeling route 24 

Bezoek 14.30 – 19.00 uur  

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden 

Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 19 augustus 2020, foldernr.3252 
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