Urineweginfectie bij
kinderen

Uw kind is in het ziekenhuis opgenomen omdat er verschijnselen
zijn die op een urineweginfectie duiden of omdat een
urineweginfectie is geconstateerd. Deze folder geeft informatie
over een urineweginfectie en over de behandeling hiervan.

Wat is een urineweginfectie?
Een urineweginfectie is een infectie van de urinewegen, al dan niet in
combinatie met een blaasinfectie. Urineweginfecties kunnen worden
ingedeeld in lagere en hogere infecties van de urinewegen. De urinewegen
bestaan uit de urineleiders, de blaas en de urinebuis.
Onder lagere urineweginfecties verstaan we infecties van de blaas of van
de urinebuis. Onder hogere urineweginfecties verstaan we de infecties van
het nierbekken en de nier. Dit heet ook nierbekkenontsteking.
Urineweginfecties worden meestal veroorzaakt door bacteriën, maar
soms ook door virussen en andere ziekteverwekkers. Een belangrijke
factor bij het ontstaan van urineweginfecties is het achterblijven van
urine in het urinewegsysteem na het plassen. Bacteriën groeien erg goed
in stilstaande urine. Ook is een mogelijke oorzaak een verstopping van
de urinewegen, waardoor de urine uit de blaas terugstroomt naar de
urineleider.

Wat zijn de verschijnselen?
De symptomen van een urineweginfectie bij kinderen variëren nogal. Bij
oudere kinderen zijn ze vergelijkbaar met die bij volwassenen: vaak plassen,
kleine beetjes plassen, pijn of branderig gevoel bij het plassen en buikpijn.
Soms kan ook hoge koorts optreden en lusteloosheid of verminderde
eetlust. De symptomen bij zuigelingen zijn vaak minder specifiek. Wel is er
vaak sprake van koorts, algemeen ziek zijn, niet willen drinken, veel huilen
of juist minder actief en stil zijn.

Behandeling
Voor de behandeling van een urineweginfectie wordt antibioticum gegeven.
Vaak wordt dit via de bloedvaten door middel van een infuus toegediend.
Na enkele dagen kan er een ander antibioticum nodig zijn. Dit kan worden
vastgesteld met behulp van de uitslag van een urinekweek.

Bij een urinekweek wordt er urine opgevangen om te zien welke bacterie de
urineweginfectie veroorzaakt. De urine wordt daarna op kweek gezet. Vaak
duurt het 48 uur voor de uitslag bekend is.
Tegen eventuele pijnklachten kan er in overleg met de arts een pijnstiller
worden gegeven. De gemiddelde duur van de ziekenhuisopname varieert
van vier tot zeven dagen.

Verpleging
Een aantal keren per dag neemt de verpleegkundige de temperatuur van
uw kind op. Uw kind wordt dagelijks gewogen en er wordt bijgehouden
hoeveel uw kind eet, drinkt, plast en poept. Bij niet zindelijke kinderen
worden de luiers gewogen, zindelijke kinderen moeten op de po plassen.

Naar huis
Als uw kind weer naar huis mag, krijgt u een afspraak mee voor controle
op de polikliniek. De arts bespreekt met u hoe het vervolgtraject zal zijn.
In sommige gevallen krijgt u een urinepotje mee en voor niet zindelijke
kinderen een opvangzakje om voor de controle wat urine op te vangen.
Met behulp van deze urine kan de arts laten onderzoeken of de infectie
verdwenen is.
Soms wordt er antibiotica voorgeschreven om herhaling van de
ontsteking te voorkomen. Eventueel wordt tijdens de opname
of poliklinisch aanvullend onderzoek verricht.

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust
aan de behandelend arts of de verpleegkundigen.
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