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Algemeen
De behandelend arts van uw kind heeft, in overleg met u, een skeletscintigrafie voor uw kind aangevraagd. Bij een skeletscintigrafie worden
foto's gemaakt van de botten.
Voor het onderzoek wordt u samen met uw kind verwacht op de kinderafdeling (verpleegafdeling B0)
_________________________ om _______ uur
Kinderafdeling
De medisch pedagogisch zorgverlener (iemand die is opgeleid om kinderen te begeleiden) of de kinderverpleegkundige bereidt u en uw
kind voor op het onderzoek. Deze voorbereiding bestaat uit mondelinge uitleg en foto's van het onderzoek.
Op de kinderafdeling brengt de kinderarts bij uw kind een infuus in.
Dit is een flexibel buisje dat de arts in een ader (meestal in de arm) inbrengt. Via het infuus wordt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde
een radioactieve vloeistof toegediend.
Nucleaire Geneeskunde
U gaat samen met uw kind en een van de medisch pedagogisch zorgverleners naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde krijgt uw kind via het infuus de licht radioactieve
vloeistof toegediend. Soms worden direct al enkele foto's gemaakt. Dit
duurt ongeveer 10 minuten.
Het duurt twee tot vier uur voordat de vloeistof is ingewerkt. Deze tijd
kunt u met uw kind doorbrengen op de kinderafdeling. Het infuus
wordt dan al verwijderd. Het is in het belang van het onderzoek dat
uw kind, vanaf het moment dat de radioactieve stof is toegediend tot
de avond, goed drinkt en plast.
Na twee tot vier uur komt u met uw kind weer terug op de afdeling
Nucleaire Geneeskunde. Er worden dan (opnieuw) foto's gemaakt.

Voor het maken van de foto's ligt uw kind op een onderzoekstafel. Het
te fotograferen lichaamsgedeelte wordt tussen speciale camera's geschoven. Dit gedeelte van het onderzoek duurt tussen de 15 en 60 minuten. Het is belangrijk dat uw kind niet beweegt tijdens het maken
van de foto's.

Afbeelding: skeletscintigrafie

U mag tijdens het gehele onderzoek dicht bij uw kind blijven. U kunt
bijvoorbeeld voorlezen of uw kind een filmpje laten kijken. Boeken en
een dvd-speler met filmpjes zijn in het ziekenhuis aanwezig. U mag
ook een boek, een dvd en/of tablet van thuis meenemen.
Na het onderzoek gaan u en uw kind weer terug naar de kinderafdeling. Daarna mogen u en uw kind naar huis.

Filmpje van Sunny & Tim
Op https://www.slingeland.nl/afdeling-nucleaire-geneeskunde is het
filmpje Sunny & Tim: lichtjes in je lichaam te zien. Dit filmpje is te bekijken als voorbereiding op dit onderzoek, maar niet noodzakelijk. Sunny
de Isotoop en Tim de Tracer leren kinderen en volwassenen op een toegankelijke manier hoe de radioactieve vloeistof in het lichaam werkt.
Wij raden u aan het filmpje eerst zelf te kijken zodat u kunt inschatten
of het geschikt is voor uw kind.
Bijwerkingen
De ontvangen stralingsdosis is vergelijkbaar met een röntgenonderzoek. Er is van het onderzoek geen nadelig gevolg te verwachten.
De uitslag
De arts die uw kind naar ons heeft verwezen, ontvangt de uitslag van
het onderzoek en bespreekt deze met u.
Bij verhindering
De radioactieve vloeistof wordt speciaal voor uw kind besteld. Als u op
het afgesproken tijdstip verhinderd bent, belt u dan zo snel mogelijk
naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (0314) 32
95 13.
Vragen
Wij streven ernaar u zo goed mogelijk te informeren. Mocht u nog vragen hebben, stelt u ze dan bij uw bezoek aan de afdeling Nucleaire
Geneeskunde. U kunt ons ook bereiken op telefoonnummer (0314) 32
95 13.

Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de
arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling
betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van
uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of
ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.
Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan
personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau
alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van
het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar
tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.
Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een
samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg
buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw
rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op
www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).
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