
RX CYSTOGRAFIE 
Pediatrie 

Patiënteninformatie, instructie- & toestemmingsformulier 
(met de ouders mee te geven bij ontslag) 
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Deze publicatie is een uitgave van de dienst Pediatrie  in samenwerking met 
de dienst communicatie van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven.  

Versienummer: 1  

Datum van afwerking:  4/5/2017 

 

Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder 
schriftelijke toestemming van de eigenaar, aan te vragen 
via communicatie@hhleuven.be 
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1. Inleiding 
 
Beste ouders / wettelijke vertegenwoordiger / bewindvoerder,  
(inzake wettelijke vertegenwoordiger of bewindvoerder zijn de vereiste documenten noodzakelijk)  

Zoals je weet, werd je zoon / dochter, behandeld voor een acute 
pyelonefritis ofwel nierbekkenontsteking.  

Bacteriën en ontstekingscellen hebben zich in het nierbekken verzameld. 
Bacteriën kunnen zonder veel problemen in de blaas voorkomen, maar 
van zodra deze zich in de urineleiders of nierbekken bevinden, geeft dit 
aanleiding tot infectie. Op screeningsecho weerhielden we een afwijking 
die mogelijk een indirect teken kan zijn van reflux van urine van blaas 
naar nieren. 

Normaal gezien is er slechts 
“éénrichtingsverkeer” 
mogelijk: urine wordt door 
de nieren aangemaakt en in 
het nierbekken verzameld, 
om dan via de urineleiders 
naar de blaas te lopen. 
Wanneer voldoende urine 
in de blaas verzameld is, 
kunnen we deze dan, al dan 
niet bewust, leegplassen. 
Normaalgezien gaat er geen 
urine opnieuw via de 
urineleiders naar de nieren 
vloeien. Er zijn een aantal 
aandoeningen waarbij dit 
echter wel het geval is. 
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2. RX cystografie 
 

Om dit beter in het licht te stellen, is aanvullend onderzoek noodzakelijk. 
Hiervoor plannen we een RX cystografie. Hierbij gaat men een 
blaassonde plaatsen, waarlangs contrast naar de blaas wordt 
opgespoten. Dit met als doel terugvloei van dit contraststof van blaas 
naar nieren eventueel in het licht te stellen. Het inbrengen van een 
vreemd voorwerp houdt theoretisch een minimaal risico in op kleine 
irritaties, verwondingen en infecties. Om dit echter veilig te laten 
verlopen, en geen nieuwe urineweginfecties te veroorzaken wachten we 
meestal een viertal weken na de acute infectie vooraleer deze in te 
plannen.  

In afwachting van het onderzoek gaan we echter wel een beschermende 
dosis antibiotica geven, zodat je kind in deze periode geen nieuwe 
urineweginfectie zal doormaken. We noemen dit een profylactisch 
antibioticum. Voor je kind zal deze profylaxe als volgt zijn: 

 

……………………………………………. 

Het moment van de RX cystografie is echter opnieuw een risicofactor in 
het ontwikkelen van een nieuwe urineweginfectie (met het inspuiten van 
contraststof, lopen we een theoretisch risico dat bacteriën opnieuw in de 
hogere urinewegen terecht komen). Daarom gaan we de dag voor de RX 
cystografie, de dag van de RX cystografie en de dag nadien de antibiotica 
tijdelijk even aanpassen: 

………………………………………………………………………….. 

Nadien kan in afwachting van de resultaten terug op de voorgaande 
dosering worden overgeschakeld.   

De RX cystografie zal doorgaan te ……….……………………………… 

op ……………………………………………………... . 

Gelieve je aan te melden om ……………………………….. .  
Graag dit document ondertekend  en in tweevoud meebrengen de dag 
van het onderzoek.  
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3. Toestemmingsformulier 
 
Als arts gaan we geen verbintenis aan over het uiteindelijke resultaat van 
de ingreep / procedure. Wij gebruiken wel alle beschikbare kennis en 
middelen om een optimaal resultaat te verkrijgen. Je krijgt ook de 
gelegenheid om vragen te stellen. Je kan eveneens aangeven of deze 
vragen voldoende werden beantwoord.  

Ondergetekende bevestigt dat hij / zij deze uitleg voldoende begrepen 
heeft en de gelegenheid had om vragen te stellen. Deze vragen werden 
voldoende beantwoord.  

Ondergetekende dient zichzelf te informeren over de mate van 
tussenkomst door zijn / haar hospitalisatieverzekering.  

Ondergetekende geeft hierbij uitdrukkelijk de toestemming voor het 
plaatsen van een blaassonde door een pediatrisch verpleegkundige in het 
Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven.  

Dit document wordt opgemaakt in tweevoud. Iedere partij (patiënt – 
arts) erkent een exemplaar te hebben ontvangen.  

Indien je vooraf een raming van de kosten wenst kan je contact opnemen 
met de facturatiedienst van het ziekenhuis bereikbaar op het nummer 
016/209.312 of via facturatie@hhleuven.be 

Opgemaakt te Leuven op …………/…………/…………  

Handtekening ouder / bewindvoerder / 
wettige vertegenwoordiger 

 

 Handtekening en 
stempel van de 
behandelende arts 

 

 

 
Te vermelden: “gelezen en goedgekeurd 
Bij problemen kan je steeds contact opnemen met de afdeling pediatrie op het 
nummer 016/20 92 35 of met de kinderartsen via het secretariaat 016/20 92 81. 

mailto:facturatie@hhleuven.be
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4. Contactgegevens 
 

Pediaters 

Dr. Inge Van Wambeke (diensthoofd) 

Dr. Els Deloof 

Dr. Grace Tan 

Dr. Lien Lepère 

Dr. Kaatje Van Aerschot 

Dr. Leen Wouters 

 

Secretariaat  pediatrie 

Secretariaat.pediatrie@hhleuven.be 

016/20 92 81 

 

Verpleegafdeling 

Gebouw B, derde verdieping 

016/20 92 35 
 

 
  

mailto:Secretariaat.pediatrie@hhleuven.be
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