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CT scan Kinderdagbehandeling
Uw afspraak
Uw kind wordt verwacht voor het onderzoek op:
Dag:

Datum :

Tijd:

Voor het onderzoek
Uw kind mag voor het onderzoek enige tijd niet eten of drinken (nuchter blijven). Zie aan de
achterzijde van deze folder wat dit inhoudt. Dit is belangrijk omdat anders het onderzoek niet
kan doorgaan!
Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de Kinderafdeling (begane grond), op het
tijdstip dat de afdeling opname met u heeft afgesproken.
Op de afdeling wordt u ontvangen door de secretaresse of door een verpleegkundige.
Houdt u er als ouder rekening mee dat u iets te eten meeneemt voor ontbijt en/of de lunch.
Koffie en thee zijn aanwezig op de afdeling. Uw kind krijgt op de afdeling drinken en een
lunch aangeboden zodra dit na het onderzoek verantwoord is.

Het onderzoek
Door onvoorziene omstandigheden kan het helaas
voorkomen dat het onderzoek op een later tijdstip
plaatsvindt dan was gepland. Wij houden u hiervan
op de hoogte.
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie:
 Het onderzoek zal plaatsvinden onder algehele
narcose.
 Voor het onderzoek krijgt uw kind een operatiejasje aan.
 De verpleegkundige begeleidt uw kind naar de afdeling Radiologie.
 Ouders mogen hun kind begeleiden tot hij/zij slaapt. Voor de veiligheid van uw kind is het
belangrijk dat u zich houdt aan de regels die gelden op de afdeling Radiologie.
 De narcose wordt toegediend door een anesthesist: op het moment dat uw kind in slaap
wordt gebracht, wordt het narcosekapje door de anesthesist over de neus en mond
geplaatst. Door het inademen van het narcosegas, valt uw kind vervolgens na ongeveer
1 minuut in slaap.
 De CT scan duurt ongeveer een half uur, waarna de anesthesist en zijn assistent uw kind
naar de recovery (uitslaapkamer) brengen.
 U kunt wachten op de Kinderafdeling, waar u een seintje krijgt dat één van de ouders
naar de recovery mag wanneer uw kind wakker wordt.
 Uw kind kan hier uitslapen en wordt tevens extra geobserveerd.
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Ontslag
Als uw kind goed wakker is, mag hij/zij terug naar de Kinderdagbehandeling.
Na een observatieperiode van 2 - 3 uur door de verpleging, mag uw kind mee naar huis.
Voor de uitslag van het onderzoek wordt een afspraak gemaakt bij de specialist op de
polikliniek.

Nuchter blijven
Voordat uw kind anesthesie, een ruggenprik of verdoving krijgt, vragen wij u om uw kind
nuchter te houden. Dit is om de maag leeg te houden en zo te vermijden dat de maaginhoud
in de longen terecht komt tijdens de narcose. Dit kan bijvoorbeeld een longontsteking geven.
Wij verzoeken u vriendelijk om u aan het onderstaande schema te houden. Het heeft geen
voordelen om langer dan voorgeschreven nuchter te blijven.
Als u w kind wordt opgenomen in het ziekenhuis op de dag dat hij/zij geopereerd wordt,
dan geldt het volgende nuchterbeleid:
 tot 6 uur voor aanmelding in het ziekenhuis  alles eten en drinken; incl. babyvoeding.
 tot 4 uur voor aanmelding in het ziekenhuis  borstvoeding (voor koe/sojamelk geldt 6 uur).
 tot 2 uur voor aanmelding in het ziekenhuis  helder drinken zoals:
o water, koffie, thee zónder melk(-poeder),
o (prik-)limonade zoals Cola of Sinas,
o heldere vruchtendrank zoals appelsap,
o maar géén melk(-poeder),
o géén vruchtensappen met stukjes of pulp zoals sinasappelsap,
o géén heldere bouillon want deze bevat vetdruppels, die de maaglediging vertragen.
 tot 1 uur voor aanmelding in het ziekenhuis  medicatie met een slokje water, indien
afgesproken met uw anesthesioloog/arts.
Als uw kind de dag voor de operatie in het ziekenhuis is, dan geldt het moment van start
van de anesthesie als uitgangspunt voor het nuchterbeleid. Dus als uw kind bijvoorbeeld om
10.00 uur naar het operatiecomplex gebracht wordt, dan zijn vanaf 04.00 uur de regels van
het nuchterbeleid (zie boven) voor uw kind van toepassing.
Leegplassen
Laat uw kind vlak voor de anesthesie goed zijn/haar blaas leegplassen om overvulling van
de blaas te voorkomen.
Hulpmiddelen en sieraden
 U dient sieraden en piercings in het operatiegebied en in tong, lip, neus, wenkbrauw te
verwijderen. Wij raden u sterk aan sieraden en piercings op andere plekken ook te
verwijderen. Als u dit niet doet, heeft u kans op brandwonden rondom de piercing.
Tijdens een operatie wordt namelijk vaak een ‘elektrisch mes’ gebruikt. Hierbij ontstaan
stroomkringen in het lichaam die metalen voorwerpen kunnen verhitten.
 Het is niet nodig om kunstnagels (gel/acryl) of nagellak te verwijderen.
 Gebruikt u geen make up, crème of body lotion, want dan plakken pleisters niet goed.
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Uit veiligheidsoogpunt en om zoekraken te voorkomen, verzoeken wij u om een plaatje
altijd op de verpleegafdeling achter te laten.
Indien uw kind narcose (algehele anesthesie) krijgt, kunt u zijn/haar bril en brillenkoker of
lenzendoos meenemen naar de operatiekamer. Uw kind kan dan nog wat lezen in de
wachtruimte. Voor uw kind onder narcose gaat, geeft u zijn/haar bril of lenzen aan de
anesthesiemedewerker en na de operatie krijgt uw kind deze op de uitslaapkamer weer
terug.
Alleen als uw kind tijdens de ingreep wakker blijft, mag hij/zij desgewenst en bij voorkeur
bril of anders contactlenzen dragen. Een gehoorapparaat kan, in overleg, meestal in
blijven.

Tot slot
Vlak voor en tijdens het onderzoek worden u en uw kind uiteraard uitgebreid geïnformeerd.
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft kunt u ze altijd stellen aan de
medewerkers van de afdeling Radiologie.
Ook kunt u contact opnemen met:
- afdeling Radiologie,  (036) 868 8743 (bereikbaar tussen 8.30 – 16.30 uur) of
- de Kinderafdeling:  (036) 868 8865.
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