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Contact

az groeninge Kortrijk
urologisch centrum
campus vercruysselaan
Burg. Vercruysselaan 5
8500 Kortrijk
t. 056 63 38 00
www.urologiekortrijk.be

dagziekenhuis urologie
t. 056 63 26 00

artsen urologisch centrum
dr. Ignace Billiet
dr. Karl Lesage
dr. Pieter Verleyen
dr. Peter Vossaert
dr. Patrick Werbrouck

Cystoscopie en 
meatoplastie

Controle
Ondervindt u geen problemen, dan komt u 
langs op controle  

•	 op de consultatie van 

dr. ................................................................
......

op ............ / ............ / 20........

om ................................... uur 

•	 bij uw huisarts op 

............ / ............ / 20........ 

•	 of vroeger bij problemen.

Wij wensen u een goede thuiskomst en een 
spoedig herstel!

urologisch centrum



De ingreep 

Voor de ingreep wordt uw kind 1 dag opge-
nomen in het ziekenhuis.

Uw kind meldt zich nuchter aan.

De ingreep gebeurt onder een korte alge-
mene verdoving. 

Normaal gezien treden geen verwikkelingen 
op.

Nazorg
Medicatie
Bij pijn: 
kinderen: suppo Perdolan® mono voor kinde-
ren of Nurofen® voor kinderen
volwassenen: Dafalgan®

Hygiënische zorg
Bad of douche mag.

Wondzorg
Eventueel Terra Cortril zalf®.

Voeding
Lichte voeding op de dag van de operatie en 
veel drinken. 

Aandachtspunten
Controle na afspraak met volle blaas voor 
uroflowmetrie.

Wat is meatoplastie?
Bij meisjes kan een aangeboren afwijking van 
de plasbuis voorkomen waarbij er een ‘vliesje’ 
aan de achterzijde van de plasopening (meatus) 
aanwezig is. Hierdoor loopt de plasstraal te veel 
naar voren. Zo kan er urine onder de schaamlip-
pen naar achter lopen zodat de vulva nat is met 
nadruppelen en ontstekingen tot  gevolg. De 
plasstraal kan hierdoor ook ‘stotterend’ verlopen 
en de blaas wordt niet altijd volledig geleegd 
waardoor urineweginfecties kunnen ontstaan. 

Onder verdoving brengen we eerst een fijne 
‘cystoscoop’ in om met een camera in het plas-
kanaal en de blaas te kijken. Als er inderdaad 
een vernauwing van de meatus bestaat, voeren 
we een meatoplastie uit. We maken het vliesje 
in de plasopening open zodat een normale 
meatus ontstaat. 

Soms laten we na deze ingreep een fijne 
blaassonde achter om na de ingreep een foto 
(RX cystografie) te maken. We spuiten een kleur-
stof in langs de sonde en kijken of die kleurstof 
naar de nieren vloeit tijdens het plassen. Is dat 
het geval, dan is er sprake van reflux. dat kan 
infecties veroorzaken.

Mevrouw
Mijnheer

Bij uw kind moet een cystoscopie en meato-
plastie uitgevoerd worden om een posterieure 
vernauwing van de plasbuis te verhelpen. Voor 
deze ingreep meldt u zich op het afgesproken 
uur aan op het dagziekenhuis op de 1ste verdie-
ping van campus vercruysselaan.

In deze folder vindt u algemene informatie over 
de ingreep, de voorbereiding en de aandachts-
punten na de behandeling.


