Flowmetrie en echosessie bij een kind
Kindergeneeskunde
Inleiding
Uw kind is aangemeld voor een flowmetrie en echosessie bij de urotherapeut bij de Kindergeneeskunde. Deze folder
geeft u algemene informatie over wat u kunt verwachten van uw bezoek aan deze polikliniek en wat de onderzoeken
flowmetrie en echosessie inhouden.

Wat zijn een flowmetrie en echosessie?
Uroflowmetrie
Met een uroflowmetrie kan gemeten worden hoe, hoe hard, hoeveel en hoe lang uw kind plast. Uw kind plast op een toilet
dat is aangesloten op een computer, waarmee de desbetreffende informatie direct afgelezen kan worden.
Echografie
Door middel van echografie kan de blaasvulling gemeten worden. Voor dit onderzoek ligt uw kind op een onderzoekstafel
en krijgt hij* ‘koude’ gel op de onderbuik aangebracht. Met een transducer (echokop), waaruit geluidsgolven komen,
wordt over de huid gestreken. Van de echobeelden op de monitor worden foto’s gemaakt. Bij het onderzoek hoeft alleen
de broek iets naar beneden, zodat de ruimte onder de navel vrij komt.
Naast uw kind zijn er op dit tijdstip ook twee andere kinderen die voor hetzelfde onderzoek komen. Aan het begin van de
afspraak geeft de urotherapeut uitleg over de onderzoeken en het verloop van de afspraak.
Uw kind plast drie keer op de uroflowmetrie en er wordt na elke plas een echografie van de blaas gemaakt. Omdat het
voor de diagnostiek het beste is dat uw kind pas plast wanneer hij daadwerkelijk aandrang voelt, kan deze afspraak
ongeveer drie uur duren.
Heeft uw kind voldoende keren op de uroflowmetrie geplast en zijn de echo’s gemaakt, dan krijgt u een eerste uitleg van
wat er gezien is, dit krijgt u te horen van de urotherapeut. Nadien kunt u naar huis.
De uitgebreide analyse vindt op een ander moment plaats in het multidisciplinair team van de plas en poeppoli.
Het is belangrijk dat u, wanneer uw kind zijn plas niet meer kan ophouden, dit meldt bij de urotherapeut. Er wordt dan
direct een uroflowmetrie gedaan.

Voorbereiding
Houdt u er rekening mee dat de afspraak ongeveer drie uur in beslag neemt. Uw kind mag in deze periode eten en
drinken. Voor kinderen is speelgoed aanwezig, maar u mag zelf natuurlijk ook speelgoed meenemen.
U kunt uw kind vertellen dat:
 hij naar het ziekenhuis moet voor een paar onderzoeken, maar dat u er de hele tijd bij blijft;
 de onderzoeken geen pijn doen;
 hij met een volle blaas naar het ziekenhuis moet komen;
 hij op een speciaal toilet mag plassen;
 er met een echo apparaat over zijn buik wordt bewogen en dat het belangrijk is zo stil mogelijk te blijven liggen.
Het is belangrijk dat uw kind met een volle blaas naar deze afspraak komt.
Heeft uw kind specifieke voorkeuren qua drinken, wilt u dit dan zelf meenemen? Water, ranja en thee zijn beschikbaar.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan telefonisch contact met ons op.

* Waar in de folder ‘hij / hem / zijn’ staat, kan ook ‘zij /haar’ gelezen worden.
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Belangrijke contactgegevens
■ Kindergeneeskunde, route H05, telefoon (053) 4 87 23 10.

Tenslotte
U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u wel overwogen toestemming
geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de
behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.
Meer informatie over de rechten van ouders en kinderen en het geven van toestemming voor behandeling en / of
onderzoek vindt u in het opnameboekje van de Kinder- en Tienerafdeling en op de website van ons ziekenhuis:
www.mst.nl/rechtenvanhetkind
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