MRI-scan
Vandaag krijg je een MRI-scan.
Deze scan wordt gemaakt op de
röntgenafdeling van het ziekenhuis.
Een MRI-scan is een apparaat dat
veel foto’s achter elkaar kan maken.
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Wanneer je aan de beurt bent, ga je met de
verpleegkundige naar de kamer waar de scan staat.
Neem jij ook een knuffel mee?
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De verpleegkundige vertelt wat
er gaat
g ebeuren. Het is belangrijk dat
je een tijdje
heel stil blijft liggen.

D
 an schuift het bed langzaam in de tunnel.
Je hoort allerlei geluiden, de scan bromt en
piept. Nu heel stil blijven liggen hoor!

Knap gedaan!
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Na een tijd schuift het bed weer uit de
tunnel. Je bent klaar! Knap gedaan.
Lukte het goed om stil te blijven liggen?

MRI-scan
Aanvullende medische informatie
1

Door middel van een MRI-scan worden de weke delen (o.a. hersenen en hersenkamers)
van het hoofd in beeld gebracht. Deze onderzoeken worden ingezet om een overzicht te
krijgen van de situatie binnenin de schedel. De beelden ondersteunen bij de voorbereiding
voor de operaties en bij de controleafspraken daarna.
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Afhankelijk van de leeftijd van uw kind, zal er wel of geen narcose nodig zijn. Dit heeft te
maken met het feit dat het noodzakelijk is dat uw kind langdurig stil moet liggen voor de
scan. Jonge kinderen hebben hier nog teveel moeite mee, waardoor er gekozen wordt
voor een narcose.
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Mocht narcose noodzakelijk zijn dan heeft de anesthesist u vooraf op het spreekuur
uitgenodigd en informatie gegeven over de gang van zaken.
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De narcose zal worden toegediend in een kleine ruimte naast de MRI-scan (en niet op
de OK-afdeling).

Handige tips
1

Wanneer uw kind geen narcose nodig heeft, is het soms mogelijk om muziek mee te nemen
dat tijdens de scan afgespeeld kan worden. Neem vooraf contact op met het behandelende
team of de radiologie-afdeling om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.
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Een knuffel van thuis is wellicht ook prettig om mee te nemen, zo voelt uw kind zich sneller
veilig. Zorg ervoor dat u een knuffel met uw kind uitkiest, dat geen metalen voorwerpen met
zich meedraagt.
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Mocht uw kind onder narcose gaan, gebruikt u dan ook de themakaart van de anesthesie om
uw kind voor te bereiden op de MRI-scan.

Bloedprikken
Voor het bloed prikken geef je eerst
een kaart af. Hierop staat jouw naam
en waarvoor het bloed geprikt moet
worden. De verpleegkundige roept je
naam en neemt je mee naar een aparte
kamer. Papa en mama mogen ook mee.
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D
 aar mag je op een grote stoel gaan zitten of op
schoot bij papa of mama. De verpleegkundige
wijst de plek aan waar ze gaat prikken: in je arm
of in je vinger. Soms komt er nog een band om
je bovenarm.

De plek wordt eerst schoon gem
aakt met
een doekje. Dat voelt een beetje
koud aan.

3

ar je bent
 u komt het prikje: AU! Ma
N
undige
egk
ple
ver
De
alweer bijna klaar.
ed.
blo
t
vult de buisjes me

Wanneer ze in je
vinger prikt, wor
dt er
zachtjes in je ving
er geknepen.

4

 oed gedaan hoor! Je krijgt een mooie pleister
G
op de plek waar geprikt is. Je bent klaar en mag
weer mee met papa en mama.

Bloedprikken
Aanvullende medische informatie
1
2
3
4

Het bloedprikken kan om verschillende redenen noodzakelijk zijn.
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Tijdens een opname zal er met name bloed geprikt worden om het ijzergehalte te bepalen.
De laboranten komen dan langs op de afdeling.

Bij jonge kinderen wordt bloed afgenomen via een vingerprik.
Bij uitzondering zal er bloed afgenomen worden via een bloedvat in de arm.
Voor een operatie is het vaak nodig om de bloedgroep van uw kind vast te stellen en een
oriënterend onderzoek naar de bloedwaardes zoals ijzergehalte en mineralen.

Handige tips
1
2
3
4
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6
7
8

Veel kinderen vinden bloedprikken spannend. Bereid uw kind goed voor.
Als uw kind erg angstig is, laat dit dan ook weten bij degene die gaat prikken.
Neem uw kind op schoot en troost hem/haar wanneer het verdrietig of angstig is.
Leidt uw kind af met een speeltje of knuffeltje of geef bijv. een flesje of een fopspeen.
Voor de iets oudere kinderen kan een filmpje (op uw telefoon of op een tablet) of een liedje
ook als afleiding werken.
Huilen is ok! Benoem duidelijk naar uw kind wanneer het prikken achter de rug is, zodat uw
kind het vervelende moment achter zich kan laten. Sluit het prikmoment af met een sticker
in de map.
Blijf zelf rustig en praat rustig, dat werkt het beste om uw kind rustig te krijgen of te houden,
ook wanneer het bloedprikken niet in een keer lukt
Laat de ouder met het kind meegaan die zelf het beste tegen bloed prikken kan en ook
minder gespannen zal zijn. Vraag eventueel een verpleegkundige om hulp.
Wordt uw kind geprikt tijdens een opname? Wanneer uw kind wat angstig is, kunt u met de
verpleegkundige afspreken dat het bloed prikken plaatsvindt op de behandelkamer van de
afdeling. Zo blijft de kamer van uw kind in zijn/haar beleving een veilige omgeving.

Controles op
de afdeling
Als je in het ziekenhuis moet blijven,
komen de dokter en de verpleeg
kundige regelmatig kijken hoe het
met je gaat.
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Met een lampje kijkt de verpleegkundige
naar jouw ogen. Mag jij ook even met het
lampje spelen?

De dokter luistert soms ook even naar je hart en
je longen met een stethoscoop. Je mag dan rustig
zitten of liggen. De dokter is zo weer klaar!
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Heb je ergens een wondje of hec
htingen?
Dan zal de dokter of verpleegku
ndige kijken
of dit goed geneest. Soms krijg
je dan nog
een nieuw verband of een pleister
.

Controles op de afdeling
Aanvullende medische informatie
1

De controles op de afdeling zijn belangrijk om de gesteldheid van uw kind goed in de gaten
te houden.

2

Meestal vinden de controles 4 x per dag plaats, tenzij anders is aangegeven door de arts of
verpleegkundige.

Handige tips
1
2
3
4
5

De controles zijn niet pijnlijk voor kinderen, maar wanneer uw kind herstellende is van
bijvoorbeeld een operatie, kan dit ervoor zorgen dat uw kind hier toch wat angstig op
reageert. U kunt met de dienstdoende verpleegkundige afspreken of u mag ondersteunen
bij de controles en welke handelingen u kunt overnemen.
Met een dokters-speelsetje kunt u thuis al oefenen met de controles. Zo raakt u kind bekend
en gewend aan de attributen. Met een speelsetje kan uw kind ook meedoen met een eigen
knuffel of pop tijdens de controles. Vraag eventueel een setje te leen bij de speelkamer van
de afdeling.
Wanneer er een vervelende handeling moet plaatsvinden, stel dan iets leuks in het vooruit
zicht. Zorg ervoor dat u duidelijk bent naar uw kind.
Overleg met de dienstdoende verpleegkundige over het tijdstip van de controles. Is vlak voor
het slapen niet zo handig? Vraag dan of het eerder kan, bijv. voor een maaltijd of tijdens het
geven van een voeding (wanneer dit van toepassing is).
Het kan helpen om uw kind op schoot te nemen of een vertrouwd muziekje op te zetten.

Ging het goed?

Oogspiegelen
Vandaag gaat de oogarts kijken naar
jouw ogen. Je mag eerst naar de
verpleegkundige van de oogpoli om
jouw afsprakenkaart te laten zien.

1

2

4

de
en gaan spelen in
Je mag gezellig ev
ls 
pe
up
kunnen de dr
wachtruimte. Zo
t.
rd
pil groter wo
zorgen dat jouw pu
?
Wat ga je kiezen

D
 aarna mag je naar de oogarts. Daar mag je bij
papa of mama op schoot zitten. Alle lampen
gaan uit. De oogarts schijnt met een lampje in
jouw oogjes en kijkt door een vergrootglas.
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Bij de oogpoli doet de ver
pleegkundige
eerst een druppeltje in alle
bei jouw ogen.
Het kriebelt een beetje. Ku
n jij stil zitten
zonder te knipperen?

Na een tijdje druppelt de verpleegkundige
nogmaals in jouw ogen. Lukt het jou om
nog een keer stil te zitten?
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Oogspiegelen
Aanvullende medische informatie
1

Bij het oogspiegelen, ook wel fundoscopie genoemd, onderzoekt de arts de aanwezigheid
van papiloedeem, omdat dit een indicatie kan zijn voor verhoogde hersendruk. Mocht er
papiloedeem gevonden worden, dan zal de verpleegkundig specialist of de behandelend arts
met u bespreken wat de vervolgstappen zullen zijn bij de behandeling van uw kind.
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De druppels die worden gebruikt, zorgen ervoor dat de pupil zich vergroot. Hierdoor wordt
het voor de oogarts gemakkelijker om te beoordelen of er sprake is van papiloedeem.
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De druppels kunnen een branderig of prikkend gevoel geven. Ook kan uw kind last hebben
van verminderd zicht op korte afstand en/of gevoelig zijn voor licht. Houd hier rekening mee,
bijvoorbeeld als uw kind daarna nog naar de fotograaf moet, dan kan de flits vervelend zijn.

Handige tips
1
2
3

Wanneer uw kind veel spanning ervaart voor het oogonderzoek, geef dit dan aan bij de
verpleegkundige en de oogarts. Vraag of zij de tijd willen nemen om alles goed uit te leggen.
Neem uw kind op schoot, zowel bij het oog-druppelen als tijdens het onderzoek.
Wanneer u met 2 volwassenen bij het onderzoek aanwezig bent, laat dan 1 volwassene met
een speeltje of knuffeltje vlak naast de oogarts voor afleiding zorgen. Het is voor het onderzoek namelijk belangrijk dat uw kind de ogen goed openhoudt (veel kinderen knijpen de
ogen juist dicht, zeker wanneer het kind verdrietig of angstig is).

Meten- wegen- hoofdomtrek
De verpleegkundige neemt je
mee naar de meet en weegkamer.
Ze vertelt je of je jouw kleren uit
mag trekken.
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D
 aarna pakt de dokter een meetlint en legt dit
om jouw hoofd. Zo kan de dokter zien hoe groot
jouw hoofd geworden is.

Dan mag je naar de dokter! De dokter
zal jouw hoofd onderzoeken door te
voelen op je hoofd.

Meten- wegen- hoofdomtrek
Aanvullende medische informatie
1

De meetgegevens van uw kind worden door de arts en verpleegkundige verwerkt in het
systeem. De gegevens worden weergegeven in een groeicurve. Aan de hand van deze curve
kan de arts goed de groei van uw kind volgen en zo nodig actie ondernemen wanneer de groei
afwijkt van de curve.
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De meet- en weegonderzoeken zijn van korte duur en vinden plaats terwijl u wacht op uw
afspraak bij de arts.
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Voor baby’s en de kinderen die nog niet kunnen zitten, is er meetapparatuur aanwezig waarop
het kind kan liggen.

Handige tips
1
2

Het meten van de schedelomtrek vinden jonge kinderen soms vervelend. Oefen dit een aantal
keer thuis met een meetlint, zodat uw kind eraan went en ervaart dat dit niet zo spannend is.
Eventueel kunt u ook een uitdraai van de groeicurves (lengte en gewicht) opvragen bij het
Consultatiebureau en dit afgeven bij de verpleegkundige. Het is dan wel belangrijk dat de
laatste meetgegevens recent zijn ingevoerd.

Röntgenfoto
Je gaat zo meteen een foto laten
maken. Dit wordt gedaan op de
röntgenafdeling. Waar wordt bij
jou vandaag een foto van gemaakt?
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In de kamer van de röntgenfoto staa
t een grote
tafel. Daar ga je op liggen of je gaat
zitten op
een krukje. Papa of mama krijgt een
schort
voor en mag bij je blijven.
De verpleegkundige vertelt precies
hoe je moet
gaan liggen of zitten. Ze zet het app
araat dat de
foto maakt klaar. Zie jij ook de lam
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N
 u ben je klaar! De verpleegkundige gaat
naar de foto’s kijken. Wanneer ze gelukt zijn,
komt ze dit vertellen. Goed gedaan!

Het kan zijn dat er nog een foto gemaakt wordt.
De verpleegkundige vertelt je nogmaals hoe
je moet gaan liggen of zitten. Nog een keer stil
liggen, kan jij dat?

Röntgenfoto
Aanvullende medische informatie
1

Bij röntgenfoto’s van de schedel :de röntgenfoto’s geven de schedelnaden van uw kind weer.
Op de foto kan de plastisch chirurg vaak zien welke naden open of gesloten zijn (al is dit
soms niet helemaal betrouwbaar en moet het resultaat van de CT-scan afgewacht worden),
en tevens of er aanwijzingen zijn voor verhoogde hersendruk.
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Het onderzoek is van korte duur en wordt meestal gecombineerd met een afspraak bij de arts.
De foto’s zullen dan gelijk met u besproken worden.
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U kunt gewoon aanwezig zijn tijdens het onderzoek. U krijgt hiervoor wel een speciaal
loodschort voor, om u te beschermen tegen de straling.
Mocht u het prettig vinden om zelf in het bezit te zijn van de röntgenfoto’s van uw kind,
dan kunt u dit opvragen bij de röntgenafdeling. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Handige tips
1
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Het röntgenonderzoek is van korte duur. Toch vinden veel kinderen het spannend om op
de tafel te liggen, met name omdat de jonge kinderen een stuk plastic over het hoofd krijgen
om te voorkomen dat uw kind zal gaan bewegen met het hoofd (wanneer een foto van het
zijaanzicht wordt gemaakt). Dit is niet pijnlijk, maar voelt wel vervelend aan, omdat het
hoofd wordt gefixeerd.
Raakt uw kind overstuur, probeer hem/haar dan te kalmeren. Volgt u ook goed de aan
wijzingen van de laborant op en probeer zelf rustig te blijven, dan is het onderzoek snel
weer voorbij.
Een kleine beloning bijv. een plaatje of sticker zorgt naderhand voor een goede afleiding.
Ook een flesje of fopspeen kan uw kind troost geven na het onderzoek.
Oefen thuis met uw kind om stil te liggen (vanaf gem. 3- 4 jaar). Gaat dit goed? Geef dit
dan aan bij de laborant, dan kan er overwogen worden om bijv. het fixeren van het hoofd
achterwege te laten.

Sta je er
mooi op?

Infuus plaatsen
Soms is het nodig dat je een infuus
krijgt. De dokter zal je vertellen
waarom je een infuus nodig hebt.
Vandaag krijg jij er eentje.
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N
 a een tijdje mag de pleister en de zalf eraf.
De dokter prikt op de plek van de zalf met
een naald in jouw hand of voet. Even heel
stil zitten nu! De naald zit onder de huid en
aan de buitenkant steekt er een buisje uit.
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De verpleegkundige smeert zalf op jouw hand
of voet, met een pleister erover. Dit is een
speciaal zalfje, want straks wanneer de dokter
een infuus gaat prikken, doet dit minder pijn.

Dan plakt de dokter het buisje me
t pleisters op jouw
huid vast, en je krijgt een spalkje
. Zo blijft het infuus
goed op zijn plek zitten en kan jij
straks fijn gaan spelen!

Het kan ook zijn dat er een infuusdraad op het buisje
aangesloten worden. Dit lijkt een beetje op een heel
lang rietje, zie je dat? De draad komt uit bij een zakje,
dat hangt aan een paal met wielen. Nu is het helemaal
klaar. Goed gedaan, je bent dapper!

Infuus plaatsen
Aanvullende medische informatie
1
2

Het infuus is een manier om medicatie of vocht toe te dienen. De arts zal uitleggen wat
de reden is van het infuus.
De verpleegkundige zal het infuus regelmatig controleren en doorspuiten met vocht.
Dit voelt soms een beetje vreemd voor de kinderen.

Handige tips
1
2
3

Uw kind kan spelen met het infuus, al kan het belemmerd zijn bij sommige activiteiten.
De paal kan een tijdje zonder stroom, dus u kunt ook een stukje wandelen of naar de
speelkamer gaan.
Spreek met de verpleegkundige goed af wat uw rol is bij het prikken. Misschien dat uw kind
uw hand vast wilt houden? Of bij u op schoot?
Wanneer uw kind angstig is voor het prikken, kunt u vragen of dit in een andere ruimte kan
plaatsvinden dan de kamer waarop uw kind verblijft. Zo blijft de slaapplek relatief veilig.

Anesthesie
Vandaag ga je onder narcose.
Dat betekent dat de dokter jouw
medicijnen zal geven, waarvan je
gaat slapen. De dokter maakt je ook
weer wakker. Op de afdeling krijg je
een bed en een ziekenhuis pyjama.
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De verpleegkundige smeert een
zalfje op je
handen of voeten. Dit is een
speciaal zalfje,
want straks wanneer de dokter
een infuus
gaat prikken, zal je hier weinig
van voelen.
Het kan ook zijn dat je de nar
cose krijgt
met een kapje. Het infuus zal
dan geprikt
worden wanneer je slaapt.
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Dan krijgt jouw
papa of mama ee
n speciaal
pak aan en een
muts op. Dat is
nodig om de
ruimte schoon
te houden. Wel
ke muts kies jij
voor je papa of
mama?

Tot straks!
W
 anneer jullie helemaal klaar zijn, word je op de kamer
gebracht waar je de narcose krijgt. Wat zie je allemaal om
je heen? De dokter haalt de pleisters van jouw polsen af,
en zal het infuus prikken of een kapje op jouw mond
plaatsen. Even heel stil zitten, het is zo voorbij!
Straks als je wakker wordt, zijn papa en mama weer bij jou.

Anesthesie
Aanvullende medische informatie
1

Voor iedere narcose zal u eerst met uw kind op het spreekuur van anesthesie worden
verwacht. Tijdens deze afspraak krijgt u de informatie die van toepassing is op de komende
narcose. Ook heeft u dan de gelegenheid om uw vragen te stellen.

2

De narcose wordt toegediend via een infuus of via een kapje; deze laatste optie wordt soms
gekozen bij hele kleine kinderen. Bespreek of deze optie ook voor uw kind mogelijk is.

3

Het is belangrijk dat uw kind nuchter is voor de narcose. Het ziekenhuis zal aangeven tot welk
tijdstip er gegeten en gedronken mag worden.

Handige tips
1

Neem voor uw kind iets wat veilig en vertrouwd is mee voor de opname (knuffel, dekentje,
muziek).

2

Bespreek vooraf thuis met uw kind wat hem/haar te wachten staat. Het is belangrijk dat u
weet waar uw kind tegenop ziet of welke voorkeuren het heeft (bijv. wie gaat er mee naar de
OK, papa of mama, welke vorm van narcose voelt voor uw kind het meest prettig).
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5

Laat het weten aan de arts of verpleegkundige wanneer er zaken onduidelijk zijn.
Zorg er zelf voor dat u heeft gegeten, u hoeft niet solidair te zijn met uw kind.
Wanneer u het meegaan naar de OK (te) spannend vindt, geef dit dan tijdig aan bij de
verpleegkundige. Misschien dat uw partner mee kan gaan of de pedagogisch medewerkster?
U hoeft u zelf niet op te leggen dat u dit ‘hoort’ te doen als ouder.

