Plaspoli

Uw kind heeft een afspraak op de polikliniek voor kinderen met
plasproblemen, in het Medisch Centrum Brielle. In deze folder leest u wat u
van de plaspoli mag verwachten.
Wat zijn plasproblemen?
Incontinentie, ongewild urine verliezen, komt bij kinderen regelmatig voor.
Mogelijk is uw kind voorheen wel zindelijk geweest maar nu niet meer. Het kan
ook zijn dat uw kind nooit zindelijk is geweest. Er zijn problemen die regelmatig
voorkomen zoals verstopping, ongewild ontlastingsverlies, urineweginfecties of
bedplassen.
De plaspoli
Kinderen met plasproblemen gaan eerst naar de huisarts. De huisarts kan u
doorverwijzen naar de plaspoli. Op de plaspoli werken kinderarts en
bekkenbodemfysiotherapeut samen om uw kind zo goed mogelijk te helpen.
Voorbereiding
 Uw kind komt met een volle blaas naar het spreekuur.
 U heeft een vragenlijst en plaslijst ontvangen. Wilt u deze ingevuld
meebrengen?
 Breng verschoning mee voor uw kind.
De eerste afspraak
U meldt zich om 8.30 uur in het Medisch Centrum Brielle. De afspraak duurt tot 12
uur. Het is de bedoeling dat uw kind een volle blaas heeft als hij/zij op de poli
komt. De poli assistente vraagt uw kind een plas te doen in een potje, dit gaat
voor onderzoek naar het laboratorium. De afspraak begint met een bijeenkomst
met de kinderen die deze ochtend de plaspoli bezoeken. De kinderarts vertelt de
kinderen hoe het plassen en het lichaam werkt. Er vindt een oriënterend gesprek
plaats met de kinderarts. De kinderarts verricht ook een lichamelijk onderzoek.
De fysiotherapeut vraagt uw kind een plas te doen op een speciale wc, de
uroflowmeter. De uroflowmeter (een soort plascomputer), geeft aan hoe uw kind
plast, bijvoorbeeld met een krachtige straal, druppelsgewijs of met pauzes. Met
een echo kijkt de fysiotherapeut of uw kind goed uit plast. Ook kijkt de
fysiotherapeut met de echo of de bekkenbodem goed werkt. Beide onderzoeken
duren slechts enkele minuten en zijn niet pijnlijk.
Tussen de verschillende activiteiten door verblijft u in de wachtkamer. Om de
onderzoeken goed uit te voeren is het belangrijk dat uw kind die ochtend veel
drinkt. In de wachtkamer staat daarom limonade klaar. Aan het einde van de
afspraak overleggen de kinderarts en de fysiotherapeut wat de beste behandeling
is voor uw kind. Vervolgens bespreken zij met u en uw kind het behandelplan.
Soms zijn nog aanvullende onderzoeken nodig. De assistente maakt dan
afspraken met u voor de vervolgonderzoeken en een afspraak bij de kinderarts of
fysiotherapeut om het behandelplan definitief te maken.
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Behandeling
Er zijn verschillende manieren om plasproblemen en/of poepproblemen op te
lossen. Bijvoorbeeld: drink- en voedingsadviezen, plastraining,
bekkenbodemtraining, plaswekkertraining overdag of ’s nachts of medicatie.
Het kan nodig zijn dat uw kind een training krijgt van de kinderbekkenbodemfysiotherapeut in het Medisch Centrum Brielle. Door adviezen en
bekkenbodem oefeningen leren we uw kind een ander plaspatroon (manier van
plassen) aan. Soms is het gebruik van bepaalde medicatie zinvol; als dit nodig is
bespreekt de kinderarts dit met u.
Vragenlijst en plaslijsten
Om de plas- en soms ook poepproblemen van uw kind zo goed mogelijk in kaart
te brengen, krijgt u een uitgebreide vragenlijst toegestuurd. Wilt u deze ingevuld
meebrengen naar de eerste afspraak? Daarnaast ontvangt u mictielijsten
(plaslijsten). Wilt u deze gedurende drie dagen bijhouden. Het is belangrijk dat wat
uw kind drinkt en uit plast precies gemeten wordt met behulp van bijvoorbeeld een
maatbeker. Dit hoeft niet op achtereenvolgende dagen. U kunt dit doen op dagen
die u het beste uitkomen. Vaak zal dit in het weekend zijn als uw kind geen school
heeft.
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de
polikliniek kindergeneeskunde.
Vragen
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u tussen
08.30-16.30 uur contact opnemen met poli kindergeneeskunde, T 0187 60 71 85.
U kunt ook vragen stellen via de ‘BeterDichtbij app’. Meer informatie vindt u via
onze website onder tabblad ‘ik kom voor een behandeling/beterdichtbij’.
De plaspoli is een samenwerking van Het Van
Weel-Bethesda Ziekenhuis en Fysio van der
Linden.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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