Mictiecystogram (MCT)
Kinderafdeling

Beter voor elkaar
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Mictiecystogram röntgenonderzoek van de urineblaas bij
kinderen
De dokter heeft verteld dat hij een foto wil maken van je plasbuis en van je
blaas. In je blaas wordt je plas verzameld. Het is geen gewone foto, maar
een röntgenfoto. Die wordt gemaakt met een speciaal apparaat.

Wat moet je al weten en doen voor het onderzoek:
Papa en / of mama mogen meekomen en je mag ook een voorleesboekje,
beertje, pop en een flesje drinken meebrengen. Het is belangrijk dat je geen
blaasontsteking hebt gehad de afgelopen weken. Het is handig om extra
ondergoed en onderkleding mee te nemen.

Medicijnen
Als je medicijnen gebruikt kan je deze gewoon blijven innemen, behalve als
de dokter iets anders met je afspreekt.Na het onderzoek krijg je een recept
mee naar huis voor antibiotica, zodat je na het onderzoek geen
blaasontsteking krijgt.

Eten en drinken
Voor het onderzoek mag je gewoon eten en drinken.

Waar moet je zijn
Voor het onderzoek kun je je melden bij de opnamebalie. Daarna ga je naar
de kinderafdeling op het afgesproken tijdstip. De kinderafdeling is op de
zevende verdieping. Als je op de kinderafdeling klaar bent, dan ga je naar de
röntgenafdeling. Dit is op de tweede verdieping. Hier vindt het onderzoek
plaats.
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Wat gebeurt er verder als je in het ziekenhuis bent.
Als je op de kinderafdeling komt mag je mee naar een kamer waar een
lange tafel staat. Je broek/ rok en onderbroek mag je uittrekken en daarna
ga je liggen op de tafel.
De verpleegkundige maakt de plasser/ plasgaatje schoon met watten en
water. Dit kan koud aanvoelen. De arts brengt daarna een slangetje, met een
moeilijk woord katheter, in de plasbuis in. Dit kan een vreemd gevoel geven.
Het inbrengen is even vervelend, maar niet pijnlijk.De verpleegkundige doet
wat plas in een potje en dat wordt onderzocht. De katheter blijft tot na het
onderzoek in de blaas zitten. Je mag je onderbroek en kleding weer
aantrekken. Daarna mag je naar de röntgenafdeling, op de tweede
verdieping.

Op de röntgenafdeling mag je ook gaan liggen op een tafel, nadat je
onderkleding en onderbroek uit is. Je doet je benen iets uit elkaar.
Een medewerker van de röntgenafdeling, een laborant, laat een soort water
(contrastvloeistof) in de katheter lopen, zodat de foto duidelijker wordt.
De contrastvloeistof kan een vol gevoel geven, maar doet geen pijn.
Je moet proberen om nog niet te plassen, totdat de laborant het zegt.
Nu worden er foto’s gemaakt door een apparaat. Dit kan veel lawaai geven,
maar dat is normaal. Inmiddels is er ook een dokter gekomen, de radioloog.
Deze dokter zegt wanneer de katheter er uit mag. Hier hoef je zelf niets voor
te doen. Je moet vooral proberen om stil te blijven liggen.Als de katheter
eruit is, dan mag je plassen, zomaar op de tafel. In een bakje of op een
matje.
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Dan worden er ook foto’s gemaakt van je blaas en plasbuis. Als de dokter
zegt dat er genoeg foto’s zijn gemaakt mag je weer opstaan en jezelf
afdrogen. Daarna mag je de kleding weer aantrekken.Als je het wilt, mag
papa of mama met een speciale schort aan, naast je blijven staan tijdens
het onderzoek.

Hoe lang duurt het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 30-45 minuten

Wat gebeurt er na het onderzoek
Na het onderzoek, als je weer aangekleed bent, mag je naar huis. Je krijgt
een polikliniekafspraak mee en een recept voor antibiotica.Door het
inbrengen van de katheter kan je plasbuis en/ of je blaas enkele uren
gevoelig blijven. Dit trekt vanzelf weg. Het best kan je zoveel mogelijk
drinken, zodat de contrastvloeistof sneller wordt uitgeplast.

Hoe kom je aan de uitslag
De radioloog vertelt meestal wat hij op de foto’s ziet. Op de
polikliniekafspraak bij de kinderarts krijg je de definitieve uitslag van het
onderzoek te horen.
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Belangrijke dingen voor papa en/ of mama om te weten:
→ Bij verhindering graag tijdig afbellen.
→ Het inbrengen van de katheter gaat het beste wanneer uw kind
ontspannen blijft liggen. (tip: neem iets mee om af te leiden, bijvoorbeeld
een speeltje)
→ Jonge kinderen kunnen bij het woord slangetje aan bijvoorbeeld een
echte slang denken. In dit onderzoek wordt met een slangetje een dunne
katheter bedoeld, die wordt ingebracht.
→ Als uw kind nog klein is, kunt u aan de laborant een speciale schort
vragen om naast uw kind te blijven staan tijdens het maken van de
röntgenfoto’s. Als uw kind groter is, dan mag u plaatsnemen achter een
raam bij de laborant. Indien u zwanger bent, kunt u beter bij de laborant
gaan staan. Dit in verband met mogelijk schadelijke straling van het
apparaat.
→ Vertel uw kind van tevoren dat het apparaat dat de foto’s neemt, veel
geluid kan maken. Het is belangrijk dat uw kind zo stil mogelijk blijft
liggen.
→ Op het verzoek van de radioloog moet uw kind gaan plassen, terwijl het
op de tafel ligt. Dit is voor veel kinderen vreemd, het hoort echter bij het
onderzoek. Houdt rekening met eventuele schaamtegevoelens van uw
kind.
→ Bij jongens kan het plassen na het onderzoek wat pijnlijk zijn. Stimuleer
uw kind zoveel mogelijk te drinken, zodat de contrastvloeistof snel wordt
uitgeplast.
U kunt uw kind helpen tijdens het onderzoek, door:
→ Uw kind van tevoren goed te vertellen wat er gaat gebeuren, zodat uw
kind zich enigszins kan voorbereiden. Houdt hierbij rekening met de
leeftijd van uw kind.
→ Zelf zo rustig mogelijk te blijven. Wanneer u zich gespannen voelt, zal uw
kind dit zeker merken. Wellicht een idee om een ander vertrouwd persoon
mee te laten gaan.
→ Uw aandacht tijdens het onderzoek op uw kind te richten. Probeer uw
kind af te leiden met een leuk speeltje of een knuffel.
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Toestemming
Jij en je ouders hebben rechten en plichten in het ziekenhuis. Dit is volgens
de wet geregeld. De WGBO: Wet op de geneeskundige
behandelovereenkomst.
Dit betekent onder andere dat je duidelijke informatie krijgt van de mensen
die in het ziekenhuis werken, voordat er een onderzoek wordt gedaan.
Dit heet informatie en toestemming.Als je onder de twaalf jaar bent, geven
je ouders toestemming voor een onderzoek.Als je ouder bent dan twaalf en
jonger dan zestien jaar, dan moeten jij en je ouders allebei toestemming
geven voor een onderzoek.Als je ouder bent dan zestien jaar, dan mag je
zelf toestemming geven voor een onderzoek. Meer uitleg over deze wet kun
je vinden op de internetsite:
www.jadokterneedokter.nl

www.ikazia.nl
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