Nierscintigrafie voor
de Kinderafdeling

Naam onderzoek?
DMSA-scan
Waarom dit onderzoek?
Om te kijken hoe je nieren werken.
Waar is het onderzoek?
Tweede etage op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
Hoelang duurt het onderzoek?
De foto’s ongeveer 30 minuten.

Hoe gaat het onderzoek?
Met de dokter is er een afspraak gemaakt hoe laat en welke dag je voor het
onderzoek naar de Kinderafdeling moet. Je papa en mama mogen mee naar
de Kinderafdeling en het onderzoek.
Op de Kinderafdeling aangekomen ga je naar de onderzoekkamer.
In deze kamer staat een groot bed en zie je allemaal plaatjes van dieren
hangen. Je mag op het bed gaan liggen.
De dokter geeft je een prik in je hand. Je hebt voordat de dokter je een prik
geeft een zalf op je hand gekregen. De toverzalf op je hand heeft de huid
verdoofd. Daardoor voel je minder pijn als de dokter je een prik geeft.
Als de prik gegeven is hangt er een dun plastic buisje aan je hand. Dat
noem je een infuus.
Na het prikje ga je naar een andere afdeling waar een soort water in het
slangetje wordt gespoten. Dat soort water gaat in je lichaam zodat ze
kunnen zien hoe je nieren werken. Dit doet geen pijn.
Je komt terug naar de Kinderafdeling.
Op de Kinderafdeling moet je nu 4 uur wachten.
Je mag in de speelkamer spelen als je zin hebt.
Tijdens het spelen moet je ongeveer zes glazen water drinken.

Als de 4 uur voorbij zijn en je goed gedronken hebt, worden er op de andere
afdeling foto’s gemaakt. Vlak voordat de foto’s genomen worden moet je
gaan plassen.
Als er een foto gemaakt wordt lig je op een bed. Boven je hangt een
fotocamera die verschillende kanten op kan. Het is belangrijk om zo stil
mogelijk te blijven liggen als er foto’s worden genomen. Dit doet geen pijn.
De foto’s worden goed bekeken door de dokter en dan bij de kinderafdeling
afgegeven.
Papa en mama wordt verteld of je nieren wel of niet zo goed werken.

Vragen?
Je kunt altijd bellen naar de Kinderafdeling of even langs komen bij de
medisch pedagogisch zorgverlener.
Telefoonnummer: 088 979 22 13
Kinderafdeling C13b, HMC Westeinde.
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