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Beste ouders

Binnenkort zal uw kind een cystografie ondergaan in 
het Sint-Andriesziekenhuis. 
Aan de hand van deze folder willen wij u graag 
informeren over het verloop van dit onderzoek en een 
antwoord bieden op de vragen die u zich eventueel 
stelt. Indien u toch nog vragen heeft, kunt u deze 
gerust stellen aan de arts of de verpleegkundige. 

De opname van uw kind op de kinderafdelingis 
voor u en uw gezin een ingrijpende gebeurtenis. 
Met deze folder willen wij u graag informeren 
over de werking van onze kinderafdeling. 
Indien u na het lezen nog vragen hebt, stel die 
dan gerust aan de arts of verpleegkundige.

Wat is een cystografie?

Een cystografie is een onderzoekstechniek 
waarbij het functioneren van de blaas en de 
plasbuis geëvalueerd worden. Er wordt ook 
gekeken of urine vanuit de blaas terugloopt naar 
de nieren. Hiervoor wordt de urineblaas via een 
blaassonde met een contraststof gevuld waarna 
een röntgenfoto gemaakt wordt. Uw kind hoeft 
niet nuchter te zijn voor dit onderzoek. 

Opname

Bij aankomst in het ziekenhuis dient u zich aan 
de inschrijvingsloketten aan te melden. Na de 
inschrijving mag u samen met uw kind naar de 
kinderafdeling gaan.

Wat meebrengen?

 • SIS-Kaart
 • fopspeen of knuffel
 • flesvoeding voor baby’s

Voorbereiding

Op de kinderafdeling zullen de verpleegkundigen 
een blaassonde plaatsen bij uw kind. 
De blaassonde wordt met een klemmetje 
afgesloten en vastgekleefd. 
Indien u dit wenst, kunt u tijdens het plaatsen 
van de blaassonde bij uw kind blijven.

Na het plaatsen van de blaassonde, zal de 
verpleegkundige u begeleiden naar de dienst 
radiologie. Daar wordt de cystografie uitgevoerd.

 

Het onderzoek zelf

Op de dienst radiologie zal uw kind plaats 
moeten nemen op de onderzoekstafel, om 
verschillende röntgenfoto’s te nemen.
Een eerste röntgenfoto wordt gemaakt van de 
onderbuik, waarop de lege blaas en de nieren 
van uw kind zichtbaar worden. Daarna wordt de 
blaas gevuld met contraststof via de 
blaassonde. 

Tijdens het vullen worden nog meer foto’s ge-
maakt. 
Indien de blaas vol is, wordt de blaassonde 
verwijderd en mag uw kind plassen. Ook nu 
worden nog een aantal röntgenfoto’s gemaakt. 
Als de blaas volledig leeggeplast is, is het 
onderzoek afgelopen.

Tijdens het maken van de röntgenfoto’s mag u 
bij uw kind blijven, behalve wanneer u 
zwanger bent. 
U zult een speciale schort krijgen om uzelf te 
beschermen tegen de röntgenstralen. 


