
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATIENTENBROCHURE 
Mictiedagboek voor kinderen  

(Plasdagboek) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J.B. Stessensstraat 2, 2440 Geel 



Uw uroloog heeft u gevraagd 3 maal gedurende 24 uur bij te houden hoeveel en wanneer uw kind drinkt en 

plast. U kan de tijden en hoeveelheden invullen in het schema hieronder. Dit overzicht levert informatie op 

die van belang is voor het onderzoek naar de klachten van uw kind. Gelieve het schema mee te nemen naar 

het eerstvolgende bezoek vaan de uroloog op de raadpleging.  

 

 

Nadat uw kind de medicatie enkele weken genomen heeft, gaat u opnieuw 3 x 24 uur het mictiedagboek 

bijhouden. Op die manier kan de dokter beoordelen of de medicatie effect heeft op uw plasklachten en zo de 

therapie bijsturen. 

 

 

Het is de bedoeling om dit dagboek op gewone dagen in te vullen, dus niet op een dag dat uw kind een 

uitstapje heeft gepland of dingen doet die hij/zij anders niet zo vaak doet. 

 

 

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de raadpleging urologie (Tel.: 014/57.70.21). 

 De raadpleging is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inlichtingen en afspraken: secretariaat urologie 
Sint-Dimpna Ziekenhuis      014/57.70.21     
J.B. Stessensstraat 2  -  2440 GEEL 
 
Voor dringende zorgen :   spoedgevallen 
Sint-Dimpna Ziekenhuis      014/57.70.00     
J.B. Stessensstraat 2  -  2440 GEEL 
 



Naam kind : Geboortedatum : 

 

 

 

Datum 1ste keer 24 uur (vóór starten medicatie): ___________________ 

 

 

Tijd Plasvolume in ml Drinkvolume in ml Urineverlies 

Vul hier het tijdstip in 
waarop uw kind heeft 
geplast of gedronken 

Vul nier in hoeveel uw 
kind plast – meet de 
hoeveelheid in een 
maatbeker 

Elke keer als uw kind iets 
drinkt, vult u hier de 
hoeveelheid in: 
kopje = 125 ml 
glas/soepkom = 200 ml 
fruit = 75 ml 

Elke keer als uw kind 
urine verliest, vult u in 
wat van toepassing is: 
weinig, matig of veel 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 



Datum 2de keer 24 uur (vóór starten medicatie): ___________________ 

 

 

Tijd Plasvolume in ml Drinkvolume in ml Urineverlies 

Vul hier het tijdstip in 
waarop uw kind heeft 
geplast of gedronken 

Vul nier in hoeveel uw 
kind plast – meet de 
hoeveelheid in een 
maatbeker 

Elke keer als uw kind iets 
drinkt, vult u hier de 
hoeveelheid in: 
kopje = 125 ml 
glas/soepkom = 200 ml 
fruit = 75 ml 

Elke keer als uw kind 
urine verliest, vult u in 
wat van toepassing is: 
weinig, matig of veel 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 



Datum 3de keer 24 uur (vóór starten medicatie): ___________________ 

 

 

Tijd Plasvolume in ml Drinkvolume in ml Urineverlies 

Vul hier het tijdstip in 
waarop uw kind heeft 
geplast of gedronken 

Vul nier in hoeveel uw 
kind plast – meet de 
hoeveelheid in een 
maatbeker 

Elke keer als uw kind iets 
drinkt, vult u hier de 
hoeveelheid in: 
kopje = 125 ml 
glas/soepkom = 200 ml 
fruit = 75 ml 

Elke keer als uw kind 
urine verliest, vult u in 
wat van toepassing is: 
weinig, matig of veel 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 



Datum 1ste keer 24 uur (na starten medicatie): ___________________ 

 

 

Tijd Plasvolume in ml Drinkvolume in ml Urineverlies 

Vul hier het tijdstip in 
waarop uw kind heeft 
geplast of gedronken 

Vul nier in hoeveel uw 
kind plast – meet de 
hoeveelheid in een 
maatbeker 

Elke keer als uw kind iets 
drinkt, vult u hier de 
hoeveelheid in: 
kopje = 125 ml 
glas/soepkom = 200 ml 
fruit = 75 ml 

Elke keer als uw kind 
urine verliest, vult u in 
wat van toepassing is: 
weinig, matig of veel 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 



Datum 2de keer 24 uur (na starten medicatie): ___________________ 

 

 

Tijd Plasvolume in ml Drinkvolume in ml Urineverlies 

Vul hier het tijdstip in 
waarop uw kind heeft 
geplast of gedronken 

Vul nier in hoeveel uw 
kind plast – meet de 
hoeveelheid in een 
maatbeker 

Elke keer als uw kind iets 
drinkt, vult u hier de 
hoeveelheid in: 
kopje = 125 ml 
glas/soepkom = 200 ml 
fruit = 75 ml 

Elke keer als uw kind 
urine verliest, vult u in 
wat van toepassing is: 
weinig, matig of veel 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 
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Datum 3de keer 24 uur (na starten medicatie): ___________________ 

 

 

Tijd Plasvolume in ml Drinkvolume in ml Urineverlies 

Vul hier het tijdstip in 
waarop uw kind heeft 
geplast of gedronken 

Vul nier in hoeveel uw 
kind plast – meet de 
hoeveelheid in een 
maatbeker 

Elke keer als uw kind iets 
drinkt, vult u hier de 
hoeveelheid in: 
kopje = 125 ml 
glas/soepkom = 200 ml 
fruit = 75 ml 

Elke keer als uw kind 
urine verliest, vult u in 
wat van toepassing is: 
weinig, matig of veel 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 

uur uur uur uur 
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