Urineweginfecties bij kinderen
Informatie voor ouders/verzorgers
U bent naar Meander Medisch Centrum gekomen en daar is gebleken dat uw kind last
heeft van een urineweginfectie (blaasontsteking of nierbekkenontsteking (pyelonefritis)).
De kinderarts heeft u ongetwijfeld al de nodige informatie gegeven over een
urineweginfectie. In deze folder staat algemene informatie over urineweginfecties.
De belangrijkste zaken kunt u nog eens rustig nalezen.
Uit ervaring blijkt dat urineweginfectie bij kinderen goed is te verhelpen.

Algemeen
Wat is een urineweginfectie?
Een urineweginfectie is een veelvoorkomende bacteriële infectie. Een urineweginfectie
is een ontsteking van het slijmvlies van de urinewegen door bacteriën. Vaak gaat het om
een bacterie die in de darm leeft, maar ook rond de plasbuis kan voorkomen. Bacteriën
komen via de plasbuis de blaas binnen. Daar kunnen ze zich vermenigvuldigen en tot
een blaasontsteking leiden. Bij een nierbekkenontsteking zijn ze via de urineleiders in
het nierbekken terecht gekomen.
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Blaas
Plasbuis
Klachten
De volgende klachten kunnen voorkomen bij een urineweginfectie. Deze klachten
komen meestal niet allemaal tegelijk voor en zijn afhankelijk van de leeftijd van uw kind.
 (hoge) koorts (boven 38°C)
 pijn in de zij
 pijn bij het plassen
 vaak kleine beetjes plassen
 verlies van plas overdag en/of ’s nachts
 weinig eetlust
 sufheid of juist geprikkeld zijn
 verkleurde urine
 buikpijn
 spugen
 stinkende urine
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Oorzaken
 Over het algemeen hebben meisjes een grotere kans op urineweginfecties dan jongens omdat meisjes een
kortere plasbuis hebben.
 Als er sprake is van aangeboren afwijkingen aan de blaas of nieren is de kans op infecties groter. Vaak hebben
kinderen dan al op jonge leeftijd (jonger dan zes maanden) een eerste urineweginfectie.
 Bij afwijkend plasgedrag neemt het risico toe. Onder afwijkend plasgedrag verstaan we onder andere
ophoud- en uitstelgedrag en/of niet goed uitplassen waardoor plas in de blaas achterblijft. Rondom de
zindelijkheidstraining treden urineweginfecties vaker op omdat dan vaker sprake is van afwijkend plasgedrag.
 Bij verstopping (obstipatie) worden ook vaker plasproblemen en urineweginfecties gezien. Het is dus
belangrijk dat een eventuele verstopping behandeld wordt.

Onderzoek
De urine (plas) van uw kind is/wordt op het laboratorium getest op de aanwezigheid van een ontsteking. Aan de
hand hiervan kan worden nagegaan of er sprake is van een urineweginfectie. Als uit deze screening blijkt dat er
aanwijzingen voor ontsteking zijn, wordt de urine onder de microscoop nader bekeken. Daarnaast wordt de urine
gekweekt op bacteriën. Deze kweekuitslag is na 5 dagen bekend. In de tussentijd start de kinderarts uit voorzorg
met de behandeling.

Behandeling
Uw kind krijgt een antibioticakuur (drankje of tabletten). Deze kuur moet volledig afgemaakt worden.
Deze medicijnen kunt u ophalen bij de apotheek in Meander Medisch Centrum. De medicijnen kunt u ook
ophalen bij uw eigen apotheek.
Soms is het noodzakelijk dat uw kind antibiotica via een infuus moet krijgen, in dat geval is een opname in het
ziekenhuis noodzakelijk.

Belangrijke zaken om thuis op te letten
Het is belangrijk dat uw kind de antibiotica binnenkrijgt en -houdt. Als het niet lukt om de antibiotica te geven of
als uw kind spuugt binnen een half uur na de toediening van antibiotica, moet u contact opnemen met het
ziekenhuis. Daarnaast is het belangrijk dat uw kind voldoende drinkt.

Controle en/of nabehandeling
U krijgt een (telefonische) afspraak mee voor de uitslag van de kweek. Tijdens dit gesprek wordt gezegd of uw
kind inderdaad een urineweginfectie heeft en of het de juiste antibiotica krijgt. Afhankelijk van de leeftijd en
eventuele eerdere urineweginfecties zal er soms daarna nog ander onderzoek volgen. Hierover ontvangt u
informatie van uw arts. Het is niet nodig om de urine te controleren na afloop van de antibioticakuur als uw kind
goed is opgeknapt.

Vragen
Heeft u voor, tijdens of na afloop vragen over het onderzoek of de behandeling, stelt u deze dan aan de
kinderarts. Het is verstandig uw vragen van tevoren op te schrijven. Dan weet u zeker dat u niets vergeet.
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Contact
Maakt u zich zorgen of heeft u andere problemen als gevolg van het onderzoek/de behandeling, dan kunt u bellen
met uw specialist in het ziekenhuis.
Bij een meerdaagse opname geldt:
 Tot één week na uw ontslag uit het ziekenhuis belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
o Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 16.30 uur) naar de polikliniek van het betreffende
specialisme.
o Vraagt u buiten kantooruren (16.30 - 8.00 uur) naar de verpleegafdeling van het betreffende
specialisme.
Bij een behandeling in dagopname geldt:
 Tot één week na uw ontslag uit het ziekenhuis belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
o Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 16.30 uur) naar de polikliniek van het betreffende
specialisme.
o Vraagt u buiten kantooruren (16.30 - 8.00 uur) naar de Spoedeisende Hulp.
Bij problemen meer dan een week na ontslag neemt u eerst contact op met uw huisarts of met de
Huisartsenpost, tenzij anders is afgesproken met de specialist.
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