radiologie

Foto's van je nieren
(IVP)
Aan de kinderen

Deze folder is voor jou. In de folder staat
precies wat er in het ziekenhuis gaat
gebeuren. Lees het maar goed door. De
plaatjes mag je kleuren en aan de
radiodiagnostisch laborant laten zien. De
radiodiagnostisch laborant is iemand die de
foto's maakt.

Marloes gaat naar het ziekenhuis

In het kleedhokje mag zij zich uitkleden. Ze
houdt haar hemd, sokken en onderbroek aan.
Als Marloes de kamer binnenkomt, ziet zij een
grote tafel met een raar ding daarboven. Dat
is een fototoestel van het ziekenhuis.
Marloes moet op een harde tafel gaan liggen
en de laborant doet het lampje van het
fototoestel aan. Het lampje schijnt op haar
buik. Met het lampje kan de laborant precies
zien wat er op de foto komt. Als de foto wordt
gemaakt, gaan de laborant en mama achter
een raampje staan. Marloes moet even heel
stil blijven liggen, anders is de foto bewogen.
Na een kort geluidje is de foto gemaakt. Zij
voelt er niets van. Als er een of twee foto's
zijn gemaakt, komt de dokter. Die geeft
Marloes een prikje in haar arm. Marloes hoeft
helemaal niet te huilen want het prikje valt
best mee. Dat vinden de meeste andere
kinderen ook. Maar als jij wilt huilen, is dat
niet erg hoor! Marloes wordt even heel warm
van binnen maar dat duurt niet lang. Daarna
gaat de laborant weer foto's maken.
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Marloes moet foto's laten maken van haar
nieren. De nieren zitten in je buik. Marloes
mag 's morgens vroeg én vier uur voordat het
onderzoek begint een beschuit eten en een
kopje thee drinken. Als ze meer eet dan kan
de dokter haar nieren niet goed zien. Marloes
gaat samen met haar moeder naar het
ziekenhuis. Daar moeten ze even wachten in
een wachtkamer. De radiodiagnostisch
laborant haalt Marloes op en natuurlijk mag
haar moeder ook mee.
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Tussendoor krijgt Marloes ook nog een
strakke band om haar buik. Dit is een raar
gevoel maar doet niet echt pijn. Na een paar
foto's is het klaar en mag Marloes naar huis.
Omdat zij zo goed haar best heeft gedaan,
krijgt zij van de laborant een verrassing.

2/2

5.8.2017

Contact
Op werkdagen zijn wij tussen 08.00 en 16.30
telefonisch bereikbaar op het volgende
telefoonnummer: 088 708 37 00

