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Aanvullende informatie voor ouders/verzorgers 

 
Inleiding 

Uw kind is voor onderzoek verwezen naar de 

afdeling Nucleaire Geneeskunde. In de 

algemene folder Onderzoeken op de 

afdeling Nucleaire Geneeskunde en de 

specifieke folder over het onderzoek kunt u 

lezen hoe dit verloopt. Deze folders zijn 

geschreven voor volwassenen, vandaar dat 

wij aanvullende informatie geven voor 

ouders/verzorgers van kinderen. 

Voor een aantal onderzoeken bestaat, naast 

deze folders, de mogelijkheid om met uw kind 

een fotoboek te bekijken. Het boek bevat 

een fotoreportage over een kind, Bram, dat 

het onderzoek ondergaat. Stap voor stap 

wordt in eenvoudige taal verteld hoe het 

onderzoek verloopt. 

Is uw kind op de afdeling Kindergeneeskunde 

opgenomen, dan neemt een medewerker 

van de afdeling het boek met u door. 

Wanneer uw kind niet is opgenomen, dan 

kunt u het boek op de afdeling Nucleaire 

Geneeskunde inkijken. 

Ook kunt u op internet een fotoreportage 

met uitleg vinden van de meest 

voorkomende onderzoeken op de afdeling 

Nucleaire Geneeskunde. 
kids.ghz.nl/nierscintigrafie 

kids.ghz.nl/botscintigrafie 

kids.ghz.nl/renografie 

jongeren.ghz.nl/nierscintigrafie 

jongeren.ghz.nl/botscintigrafie 

jongeren.ghz.nl/renografie 

 

Algemeen 

U kunt tijdens het onderzoek bij uw kind 

blijven. Meestal zit u vlakbij en kunt u uw kind 

aanraken door de hand vast te houden of 

over het hoofdje te aaien.  

Uw kind mag ook zijn lievelingsknuffel 

meenemen en kan deze meestal vasthouden 

tijdens het onderzoek. 

 

Infuusnaaldje 

Uw kind krijgt van tevoren een infuusnaaldje 

om zo de radioactieve stof in de bloedbaan 

te brengen. 

De injectie of het inbrengen van het 

infuusnaaldje is het enige deel van het 

onderzoek dat pijn kan doen. Om deze pijn 

(voor kinderen) te verminderen, kan de 

prikplaats door een spray worden verdoofd.  

 

De straling 

Uw kind krijgt een aan het gewicht 

aangepaste dosis toegediend. 

 

Het maken van de opnamen 

Stilliggen tijdens de opnamen is heel 

belangrijk voor het slagen van het onderzoek. 

Dit is voor kinderen niet gemakkelijk. Toch 

proberen we die gewenste situatie zoveel 

mogelijk te bereiken. Wij hopen dat u ons 

daarbij wilt helpen. Vaak helpt een knuffel, 

een voorleesboek of een CD met 

lievelingsliedjes of -muziek hierbij. Verder 

hebben we hulpmiddelen die de kinderen 

steun geven om stil te liggen. 

 

Bij sommige onderzoeken is het belangrijk dat 

de blaas tijdens de opnamen leeg is. Bij 

kinderen die nog niet zindelijk zijn, zit er niets 

anders op dan te wachten tot dit spontaan 

gebeurt. 

 

 

 

 

 

 



Wat neemt u mee 

• De favoriete knuffel. 

• Voorleesboekjes. 

• CD met lievelingsliedjes of –muziek. 

• Wat eten en drinken voor uw kind. Bij 

sommige onderzoeken is het belangrijk 

dat uw kind veel drinkt. Pakjes met lekker 

drinken van thuis kunnen daarbij helpen. 

• Indien van toepassing wat extra luiers, we 

beginnen de opnamen graag met een 

schone luier. 

 

Vragen? 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u  

terecht op onze internetsite: www.ghz.nl.   

Ook kunt u bellen naar het algemene 

informatienummer (0182) 50 50 50. 

 

Hebt u naar aanleiding van deze folder 

vragen, neemt u dan contact op met de 

afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoon 

(0182) 50 56 75. 
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