radiologie

MRI narcose kinderen
Uw kind wordt binnenkort in ZGT ziekenhuislocatie Hengelo verwacht voor een MRIonderzoek. Voor dit onderzoek wordt uw kind in slaap gebracht. Daarom wordt uw
kind gedurende een aantal uren opgenomen op de kind- en tienerafdeling. De afdeling
opnameplanning en screening anesthesie maakt met u de afspraak voor dit
onderzoek.
MRI staat voor Magnetische Resonantie
Imaging. Het is een onderzoeksmethode
waarbij gebruik wordt gemaakt van een sterk
magnetisch veld en radiogolven. In het
lichaam worden bepaalde signalen opgewekt
door middel van de radiogolven en het
magnetisch veld. Een antenne ontvangt deze
signalen en door middel van een computer
worden deze vertaald in een beeld (foto).
Hierbij worden geen röntgenstralen gebruikt.
Het onderzoek is niet schadelijk.

Doel

vloeistof wordt dan via een infuus in de
bloedbaan gebracht. Tijdens het
onderzoek wordt een infuusnaald
ingebracht. Dit gebeurt wanneer uw kind
onder narcose is, zodat het hier geen
hinder van ondervindt.
 Alle metalen of magnetische voorwerpen
moeten buiten de onderzoeksruimte
blijven. Zoals bank-/giropasjes,
creditcards, horloges, munten, sleutels,
sieraden, gehoorapparaten, haarspelden
en dergelijke.
Dit geldt ook voor u als ouder, omdat u
uw kind naar de onderzoekstafel mag
begeleiden.

Het doel van het onderzoek is
computerbeelden te maken van de harde en
zachte delen in het lichaam. Dus naast botten
worden ook weefsels, vet en vocht in beeld
gebracht.

Voor meer informatie over de narcose zie
de folders Anesthesie kinderen of
Anesthesie jongeren

Duur

Het onderzoek

Het onderzoek duurt 30 tot 45 minuten en
vindt plaats op de afdeling radiologie.

Voorbereiding

 Het is noodzakelijk dat uw kind voor het
onderzoek nuchter is. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar de folder
anesthesie kinderen of jongeren die u
ontvangen heeft bij de afdeling
opnameplanning en screening anesthesie.
 Het is van groot belang dat uw kind
tijdens het onderzoek zo stil mogelijk
blijft liggen. Om die reden brengt de
anesthesioloog uw kind onder narcose (in
slaap).
 Afhankelijk van de situatie, kan de
radioloog het nodig vinden om foto’s te
maken met contrastvloeistof. Deze

Voor het onderzoek gaat u met uw kind en een
verpleegkundige naar de afdeling radiologie. U
kunt bij uw kind blijven totdat het onderzoek
begint. Daarna kunt u op de kind- en
tienerafdeling wachten totdat het onderzoek is
afgelopen.
Het MRI-apparaat maakt nogal wat lawaai (een
hard tikkend geluid). Omdat uw kind tijdens
het onderzoek slaapt, heeft hij/zij hier geen
last van.
Uw kind ligt tijdens het onderzoek aan de
monitor, zodat de ademhaling en de hartslag
worden gecontroleerd. De onderzoekstafel
wordt in een verlichte tunnel geschoven. Dan
worden er foto's genomen. Na 30 tot 45
minuten is het onderzoek klaar.
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Na het onderzoek brengt u samen met de
verpleegkundige uw kind weer terug naar de
kind- en tienerafdeling. Uw kind is dan al een
beetje wakker.

Welke vorm van anesthesie krijgt uw
kind?
Uw kind krijgt algehele anesthesie (narcose).
Hierbij is uw kind in slaap en merkt dus niets
van het onderzoek. U leest hier meer over in
de folder anesthesie kinderen of jongeren.

Uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek via de
behandelend specialist. De afspraak op de
polikliniek voor de uitslag is waarschijnlijk al
gemaakt. Zo niet, dan wordt dit alsnog
gedaan.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog
vragen, stel ze dan gerust. De specialist of
verpleegkundige wil ze graag beantwoorden.

Bereikbaarheid kind- en
tienerafdeling
Telefoon 088 708 31 20.

Check het dossier van uw kind op
MijnZGT
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van het medisch dossier van uw
kind inzien, persoonlijke gegevens checken,
of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
hebben klaargezet. Kijk voor meer info op:
https://www.zgt.nl/media/20045/40082905folder-inloggen-mijnzgt-machtiging-18-062019.pdf
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 Kleine kinderen zijn moeilijk voor te
bereiden. Ze begrijpen nog heel weinig
van een behandeling. Vertel uw kind
vooral wat het in het ziekenhuis zal
horen, zien en ruiken. Ook wat het zal
voelen en hoe het zich zal voelen. Vertel
dat er dingen anders zijn dan thuis, maar
vertel ook dat sommige dingen hetzelfde
zijn (je eigen pyjama, je liefste knuffel,
papa of mama in de buurt).
 Soms begrijpen kinderen dingen beter
door er een spel van te maken.
Verkleedkleren, poppen, een
‘dokterssetje’ zijn goede hulpmiddelen.
Ook samen tekenen of een boekje over
het ziekenhuis lezen zijn goede manieren
om uw kind voor te bereiden.
 Wees eerlijk in de informatie en vertel uw
kind ook dat het pijn of verdriet kan
hebben en dat huilen mag in een
ziekenhuis. Vertel ook over de leuke
dingen.
 Laat uw kind zelf vertellen wat het mee
gaat maken. U weet dan wat uw kind van
het verhaal begrepen heeft en kunt
eventuele misverstanden ophelderen.
Ook komt u er zo achter waar uw kind
het meest tegenop ziet.
U kunt uw zoon/dochter het beste een
paar dagen voor het onderzoek
voorbereiden. Te lang van tevoren
veroorzaakt teveel spanningen. Een kind
moet uit zichzelf nog eens over de
opname beginnen. Doet uw zoon/dochter
dit niet, vertel dan alles nog een keer.
 U kunt samen met uw kind de tas met
spullen inpakken. Laat uw zoon/dochter
in elk geval zijn of haar knuffel of
lievelingsspeelgoed meenemen.

Wat vertelt u aan uw kind over het
onderzoek
Wij adviseren u uw kind te vertellen, dat:
 Het onderzoek geen pijn doet.

 Hij/zij met een kapje of prikje in slaap
wordt gebracht, waardoor hij/zij tijdens
het onderzoek slaapt. Voor het prikje
wordt een pleister met verdovende zalf
gegeven. Zodat het prikje nauwelijks
wordt gevoeld.
 Dat er een raar luchtje uit het kapje
komt, maar dat hij/zij toch even goed
moet doorademen.
 U bij uw kind mag blijven totdat het op
de onderzoekstafel ligt.
 Dat u zodra uw kind na het onderzoek
een beetje wakker is, weer bij hem/haar
zult zijn.
 Hij/zij diezelfde dag weer naar huis mag.

Voorlichting in het ziekenhuis
Op de ochtend van het onderzoek neemt de
medisch pedagogisch zorgverlener van de
kind- en tienerafdeling nog eens met uw kind
door wat er die dag gaat gebeuren. Dit doet
zij aan de hand van een fotoboek. Ook laat zij
uw kind alvast het mondkapje zien. Natuurlijk
is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Instructies voor opname

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de
receptie van de hoofdingang van ZGT
ziekenhuislocatie Hengelo. De receptie
bevindt zich op de begane grond voordat u
met de roltrap/lift naar boven gaat. U wordt
dan verwezen naar de kind- en tienerafdeling
(route 1.18).
Op de kind- en tienerafdeling wacht u en uw
kind totdat de oproep van de radiologie
afdeling (voor MRI onderzoek) komt.
De wachttijd voor oproep wordt bepaald door
de voortgang van de verschillende
onderzoeken bij de MRI. Dit is van tevoren
nooit precies te bepalen. Het is mogelijk dat
de wachttijd kan oplopen van een half uur tot
een paar uur.
Wellicht overbodig maar de opnametijd is dus
niet het tijdstip van onderzoek.
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Suggesties ter voorbereiding thuis

