Scintigrafie bij
kinderen

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
Uw kind heeft een afspraak voor een onderzoek op de afdeling
Nucleaire Geneeskunde. Uw kind wordt hiervoor een paar uur
opgenomen op de afdeling Kindergeneeskunde, locatie Dordwijk. In
deze folder leest u meer over het verblijf op de afdeling Kindergeneeskunde.
Toen u de afspraak voor dit onderzoek maakte, heeft u een folder
gekregen. Hierin leest u hoe u uw kind moet voorbereiden op het
onderzoek en hoe het onderzoek wordt gedaan. Als u deze folder
niet heeft gekregen, vraagt u er dan alsnog naar.
Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat uw kind kan
verwachten aan ongemak of pijn bij dit onderzoek. Toch beleeft
ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u
(of uw kind) ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we
daar nog extra rekening mee houden.

Op de afdeling Kindergeneeskunde
Op het afgesproken tijdstip melden u en uw kind zich op de Kinderafdeling. De secretaresse of een verpleegkundige brengt u en uw
kind naar de kamer. De verpleegkundige geeft u uitleg over de gang
van zaken voor, tijdens en na het onderzoek. Ook stelt zij nog een
aantal vragen aan u over uw kind.
Voor het onderzoek wordt bij uw kind een infuusnaaldje ingebracht.
Soms plakt de verpleegkundige eerst een pleister met verdovende
zalf op de plek waar geprikt wordt. Hierdoor is het inbrengen van het
infuusnaaldje minder pijnlijk.
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De verdovende zalf kan niet bij ieder kind gebruikt worden. Door de
zalf worden de bloedvaten soms minder goed zichtbaar, waardoor
het inbrengen van het infuusnaaldje moeilijker wordt.
Ook wordt de pleister met verdovende zalf niet gebruikt bij kinderen
die erg bang zijn voor het plakken en/of verwijderen van pleisters.
Op de afdeling Kindergeneeskunde is een pedagogisch medewerker
aanwezig. Zij kan uw kind zo nodig wat afleiden tijdens het prikken
van het infuusnaaldje.

Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde
Nadat het infuusnaaldje is ingebracht worden u en uw kind naar de
afdeling Nucleaire Geneeskunde gebracht. Een medisch nucleair
werker geeft een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof via het
infuusnaaldje. De hoeveelheid radioactieve stof die wordt gebruikt is
uiterst klein en heeft geen gevolgen voor uw kind. Na het geven van
de radioactieve stof, wordt het infuusnaaldje verwijderd. Uw kind
gaat weer naar de afdeling Kindergeneeskunde, omdat de
radioactieve stof een tijdje moet inwerken.
Uw kind kan hierna in de speelkamer spelen of een spelletje in bed
doen. U mag uiteraard ook wat speelgoed van thuis meenemen.
Als uw kind luiers draagt, moet u deze bij het verschonen in een
aparte afvalzak doen.
Zodra de inwerktijd van de radioactieve stof voorbij is, gaan u en uw
kind weer naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Nu worden de
foto’s gemaakt.
U mag tijdens het onderzoek bij uw kind blijven.
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Het apparaat waarmee de foto wordt gemaakt.

Na het onderzoek
Nadat de foto’s gemaakt zijn, gaan u en uw kind weer naar de
afdeling Kindergeneeskunde. Uw kind mag daarna het ziekenhuis
verlaten.
De uitslag van het onderzoek wordt opgestuurd naar de arts die het
onderzoek heeft aangevraagd. Hij/zij bespreekt de uitslag van het
onderzoek met u.
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Tot slot
Wij doen ons best u zoveel mogelijk op tijd te helpen. Wilt u zo
vriendelijk zijn om op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek?
Afdeling Nucleaire Geneeskunde
Als u verhinderd bent, wilt u ons dan zo spoedig mogelijk bellen? De
voor uw kind bestelde radioactieve stof kan dan worden afgezegd.
Ook kan de vrijgekomen plaats voor een andere patiënt worden
gebruikt.
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u van
maandag t/m vrijdag tussen 08.00 -16.30 uur bellen naar de afdeling
Nucleaire Geneeskunde, locatie Dordwijk, tel. (078) 652 32 90.
U kunt voor meer informatie ook kijken op de website van de
afdeling Nucleaire Geneeskunde:
www.asz.nl/specialismen/nucleaire_geneeskunde
Afdeling Kindergeneeskunde
Heeft u nog vragen over de voorbereiding of over het verblijf op de
afdeling Kindergeneeskunde, bel dan gerust naar de afdeling T1,
locatie Dordwijk, tel. (078) 652 34 14. We beantwoorden uw vragen
graag.
Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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