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Retrograde 
cystografie bij kinderen

Afspraak
Uw afspraak is op  . . . . . . . .  /  . . . . . . . .  /  . . . . . . . . 

om . . . . . . . .  :  . . . . . . . .  uur

 
Bent u verhinderd? Bel de afdeling radiologie voor een 
nieuwe afspraak, zo kan een andere patiënt in uw plaats 
worden geholpen.

Telefoon: 056/ 62 33 55 
Openingstijden: Maandag tot vrijdag van 8u tot 19u
Zaterdag van 9u tot 12u 

Vragen
Mocht u nog vragen hebben, dan kan U steeds terecht 
op het secretariaat van de Dienst Radiologie.
Telefoon: 056/ 62 33 55

Radiologen
Dr. E. Janssens
Dr. F. Van Geluwe
Dr. J. Van Melkebeke
Dr. Tom D'Hoore



Onderzoek
Eén van de ouders mag het kind vergezellen bij het 
onderzoek.

Indien de sonde nog niet geplaatst is (bij jongens) wordt 
de urethraopening ontsmet en  gebeurt het vullen van 
de blaas door het inbrengen van een kleine sonde.  
Sommige röntgenopnamen moeten genomen worden 
wanneer uw kind plast. 

Deze opnames worden liggend of rechtstaand gemaakt 
volgens de aanwijzingen van de radioloog.

De ouder die het kind vergezelt mag niet zwanger zijn 
en krijgt een loden beschermingsschort tijdens het 
onderzoek.

Na het onderzoek
Sommige kinderen voelen na het onderzoek wat pijn 
bij het plassen. Deze hinder wordt veroorzaakt door een 
lichte irritatie  door het plaatsen van de sonde. 
Deze klachten verdwijnen snel.

Rooskleurige urine in het ondergoed of de pamper 
moet u niet verontrusten, dit verdwijnt spontaan.

Wat is een cystografie?
Tijdens dit onderzoek worden eventuele afwijkingen van 
nieren, urineleiders en blaas opgespoord. 

Bij dit onderzoek wordt de blaas gevuld met contrast-
vloeistof (via een fijne sonde).

Ondertussen worden röntgenopnames gemaakt om de 
urinewegen te bekijken.

Dit onderzoek dient om vaak voorkomende afwijkingen 
bij kinderen uit te sluiten (die urinaire infecties kunnen 
veroorzaken): bvb. het terugvloeien van de urine naar 
de nieren, afwijkingen van de urinebuis en/of het slecht 
werken van de blaas.

Voorbereiding
Indien mogelijk uw kind vooraf laten plassen. 

In samenspraak met de voorschrijvende arts gebeurt 
het plaatsen van de sonde (fijn plastiek buisje 
ingebracht via de urethra-urinebuis) voor meisjes
op de dienst kindergeneeskunde (pediatrie) en bij 
jongens wordt de sonde op de radiologie geplaatst 
(speciale sonde).


