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Inleiding 

Binnenkort moet uw kind een nierscintigram (DMSA-scan) ondergaan. In deze folder 

kunt u lezen wat het onderzoek precies inhoudt. 

Doel van het onderzoek 

Met behulp van een nierscintigram (DMSA-scan) is het mogelijk om eventuele 

nierschade als gevolg van urineweginfecties vast te stellen. 

Verwerking 

Het ziekenhuis maakt meestal grote indruk op uw kind. Een goede voorbereiding en 

ondersteuning is een absolute noodzaak! Daarin staat u niet alleen. De medewerkers 

van de Pedagogische zorg kunnen u hiermee van dienst zijn. 

Rol ouders/verzorgers 

De ouders/verzorgers vormen een belangrijke schakel tijdens het onderzoek. 

Kinderen kunnen overstuur raken van alle indrukken gedurende het onderzoek. Het is 

de taak van de ouders/verzorgers om in deze situatie in de ouderrol te blijven en het 

kind te steunen en/of troosten. Door uw aanwezigheid tijdens het onderzoek blijft 

het kind rustiger, waardoor het onderzoek meestal beter verloopt.  

U, als ouder/verzorger zult goed voorbereid moeten zijn. Het is belangrijk dat u weet 

wat u te wachten staat en wat van u verwacht wordt. Tijdens het 

voorbereidingsgesprek met een medewerker van de Pedagogische zorg zult u 

hierover geïnformeerd worden.  

Rol Pedagogische zorg 

In een ziekenhuis draait alles om het 'ziek zijn'. De medewerkers van de Pedagogische 

zorg zijn er om voor het kind een omgeving te creëren waarin het 'kind zijn' centraal 

blijft staan. Zij doen dit door kind én ouder/verzorger voor te bereiden op en te 

begeleiden tijdens het onderzoek. In het voorbereidingsgesprek vertelt de 

pedagogisch medewerker zo precies en eerlijk mogelijk wat er tijdens het onderzoek 

gaat gebeuren. 

Het voorbereidingsgesprek wordt aangepast aan de leeftijd en het niveau van het 

kind. Door de voorbereiding en begeleiding kan het kind zich instellen op het 

onderzoek, waardoor het meestal beter meewerkt tijdens het onderzoek. Dit werkt 

weer positief door op het verwerken van de gebeurtenissen.  

Ook u kunt van de pedagogisch medewerker informatie, intensieve begeleiding en 

steun verwachten. Als extra service kan een pedagogisch medewerker tijdens het 

onderzoek aanwezig blijven ter ondersteuning. 

Het voorbereidingsgesprek vindt plaats op de dag van de ingreep.  
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Voorbereiding in het ziekenhuis 

Voor het onderzoek is het noodzakelijk dat bij uw kind een naaldje in een bloedvat 

wordt ingebracht. Via dit naaldje wordt een plastic slangetje in het bloedvat 

gebracht. Ter voorbereiding op de prik met het infuusnaaldje, wordt met een speciale 

pleister het plekje verdoofd, waar de prik wordt gegeven. 
Een verpleegkundige van de Kinderdagverpleging zal deze handeling vóór het 

onderzoek uitvoeren. De pedagogisch medewerker is hierbij aanwezig en zal de gang 

van zaken aan het kind uitleggen.  

Vlak voor het onderzoek moet uw kind, indien mogelijk, goed uitplassen.  

Vanuit de Kinderdagverpleging brengt de pedagogisch medewerker u en uw kind naar 

de afdeling Nucleaire geneeskunde. De pedagogisch medewerker zal u tijdens het 

onderzoek begeleiden. 

De gang van zaken tijdens het onderzoek 

Op de afdeling Nucleaire geneeskunde wordt via het ingebrachte slangetje een 

vloeistof toegediend. De ingespoten vloeistof is licht radioactief en wordt langzaam 

door de nieren opgenomen. Van de toegediende vloeistof merkt uw kind helemaal 

niets. 

Omdat de vloeistof langzaam door de nieren wordt opgenomen, kunnen pas na 

minimaal 2 uur en maximaal na 4 uur foto’s gemaakt worden. De wachttijd wordt 

doorgebracht op de Kinderdagverpleging. Op het afgesproken tijdstip moet uw kind, 

als het kan, goed uitplassen en wordt u weer samen met uw kind naar de afdeling 

Nucleaire geneeskunde gebracht. 

Uw kind gaat op het onderzoeksbedje liggen (met de camera onder en boven het 

bedje). Er worden 3 opnames van de nieren gemaakt vanuit diverse richtingen. 

Tijdens deze opnames is het belangrijk dat uw kind ongeveer 5 minuten stil blijft 

liggen. 

Na afloop worden u en uw kind weer teruggebracht naar de Kinderdagverpleging en 

wordt het slangetje verwijderd. 

Radioactieve straling 

Bij een nierscintigram (DMSA-scan) wordt gebruik gemaakt van radioactieve straling.  

De toegediende radioactieve stof is niet gevaarlijk. De hoeveelheid straling is zeer 

gering en komt overeen met die van een röntgenonderzoek. 

De stoffen die ingespoten worden geven geen bijwerkingen of reacties. De straling 

die door het lichaam wordt uitgezonden is zo klein dat deze geen risico's heeft voor 

de mensen in de omgeving. De ingespoten stof vervalt vanzelf in het lichaam en zendt 

dan geen radioactieve straling meer uit. Een gedeelte wordt ook uitgescheiden via de 

urine. Na 24 à 36 uur hebben de meeste radioactieve stoffen het lichaam verlaten. 
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De uitslag 

Tijdens het spreekuur krijgt u te horen wanneer u kunt bellen om naar de uitslag van 

het onderzoek te vragen. Naar aanleiding van de uitslag van het onderzoek stelt de 

arts een behandelplan op. Dit wordt door de arts met u besproken.  

Thuis 

Als uw kind weer thuis is, zal het waarschijnlijk nog even moeten bijkomen van de 

spanningen door het onderzoek. De reacties van kinderen op het onderzoek kunnen 

heel verschillend zijn. Dit heeft te maken met de leeftijd, eerdere ervaringen en de 

aard van het kind. Kinderen kunnen angstig, prikkelbaar of gespannen zijn. Dit zijn 

allemaal manieren om de spanningen te verwerken. Meestal zijn de problemen van 

tijdelijke aard. U kunt uw kind het beste helpen bij het verwerkingsproces door een 

gevoel van veiligheid en geborgenheid te creëren. 

Vragen of problemen 

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stelt u deze gerust. U kunt 

ook altijd even bellen. Met medische vragen en/of problemen kunt u terecht op het 

spreekuur van de kinderarts. Indien er vragen zijn over de begeleiding of verwerking 

kunt u terecht bij de medewerkers van de Pedagogische zorg. De telefoonnummers 

vindt u op de achterzijde van deze brochure. 

Rechten en plichten 

Sinds april 1995 is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 

van kracht. In deze wet zijn de wederzijdse rechten en plichten van de hulpverlener 

en de patiënt beschreven. Deze wet heeft ook betrekking op kinderen. 

De WGBO schrijft voor dat een medisch onderzoek en/of behandeling pas mag 

plaatsvinden als de patiënt (ouder en/of kind) daar toestemming voor heeft gegeven. 

De hulpverlener is verplicht de patiënt uit te leggen wat dit onderzoek of deze 

behandeling inhoudt zodat de patiënt aan de hand van deze informatie kan beslissen 

of hij/zij daar toestemming voor geeft. 

De patiënt moet in ieder geval op een begrijpelijke manier worden geïnformeerd 

over: 

� doel en aard van het onderzoek of behandeling, 

� de te verwachten gevolgen en risico's van het onderzoek of behandeling, 

� andere mogelijke onderzoeken of behandeling en die in aanmerking komen, 

� de staat en de vooruitzichten met betrekking tot de gezondheid voor, tijdens en na 

het onderzoek of behandeling.  

 

In acute situaties waarin niet handelen gevaarlijk is voor het kind, mag een 

hulpverlener handelen zonder toestemming. 
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In de WGBO wordt onderscheid gemaakt tussen drie leeftijdscategorieën 

minderjarigen: 

Kinderen tot 12 jaar 

Een kind dat jonger is dan 12 jaar mag niet zelf beslissen over een onderzoek of 

behandeling. De toestemming van de ouders is vereist. Het is wel van belang dat de 

ouders en hulpverleners het kind zoveel mogelijk betrekken bij de besluitvorming. 

Zowel ouders als kind hebben recht op informatie. De hulpverlener dient de inhoud 

van de informatie en de wijze waarop hij deze geeft, af te stemmen op het 

bevattingsvermogen van het kind.  

De ouders hebben het recht het medisch dossier in te zien, het kind niet. Als de 

ouders het willen, kunnen zij het dossier of delen daarvan met hun kind bespreken. 

Kinderen van 12 tot 16 jaar 

Bij onderzoek of behandeling van een kind van 12 tot 16 jaar hebben kind en ouders 

beiden recht op informatie. Zowel toestemming van kind als ouder is vereist. Er zijn 

echter twee situaties waarin onderzoek of behandeling kan worden uitgevoerd met 

slechts toestemming van het kind: 

medische behandelingen die noodzakelijk zijn om ernstig nadeel voor het kind te 

voorkomen, 

behandeling waarvoor de ouders toestemming hebben geweigerd, maar die het kind 

weloverwogen blijft wensen.  

Zowel ouders als kind hebben recht op inzage van het medisch dossier. Is de 

behandeling of het onderzoek zonder de toestemming van ouders uitgevoerd, dan 

hebben de ouders alleen recht op inzage van het medisch dossier als het kind 

hiermee instemt. 

Kinderen van 16 jaar en ouder 

Kinderen van 16 jaar en ouder worden door de WGBO op één lijn gesteld met 

volwassenen, ook al hebben zij nog niet de leeftijd van 18 jaar bereikt. 

Toestemming voor onderzoek of behandeling dient alleen door de jongere gegeven 

te worden. De ouders krijgen alleen informatie als hun kind daar toestemming voor 

heeft verleend.  

Kinderen vanaf 16 jaar hebben het recht om hun medisch dossier in te zien. Er is geen 

toestemming van ouders nodig. Ouders mogen het dossier alleen inzien als hun kind 

daarmee akkoord gaat. 
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Second opinion 

Als u en/of uw kind een ingrijpende beslissing moet nemen over de behandeling of 

als u twijfels hebt over de diagnose die uw specialist heeft gesteld, kunt u behoefte 

hebben aan een second opinion (tweede mening). Dit houdt in dat een andere 

deskundige dan uw eigen hulpverlener het probleem onderzoekt en er een uitspraak 

over doet. De andere deskundige neemt de behandeling echter niet over! 

Een second opinion kan u ondersteunen bij uw keuze voor een bepaalde 

behandeling.  

U hebt altijd recht op een second opinion, maar de kosten ervan worden niet altijd 

vergoed. Neem vooraf contact op met uw zorgverzekeraar. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Patiëntenservice. Zie voor het 

telefoonnummer de achterkant van deze folder. 

Geheimhouding 

Als hulpverleners zijn wij verplicht alles wat wij van uw kind weten geheim te houden. 

Maar er zijn uitzonderingen. Zo mogen wij informatie over uw kind doorgeven aan 

bepaalde artsen die ook betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van uw 

kind. Dit geldt alleen voor informatie die zij nodig hebben om hun werk goed te doen.  

  

Wij vinden dat ook hulpverleners, werkzaam in de jeugdgezondheidszorg, (arts van 

het consultatiebureau en GGD-schoolarts) alle medische informatie over uw kind 

moeten hebben. Dit in het belang van uw kind. Om zo volledig mogelijk te zijn, sturen 

wij standaard alle medische informatie waarover wij beschikken, door aan de arts van 

het consultatiebureau en GGD-schoolarts. Wij gaan er vanuit dat u daar geen 

bezwaar tegen heeft.  

 

LET OP! 

Als u er wel bezwaar tegen heeft dat wij medische informatie over uw kind 

doorsturen aan andere hulpverleners, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk mondeling 

en schriftelijk doorgeven aan de behandelend arts van uw kind. Voor meer informatie 

kunt u terecht bij Patiëntenservice. Op de achterkant van de folder staan het adres en 

het telefoonnummer. 
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Geef uw mening! 

Deel uw ervaring over Zuyderland Medisch Centrum op 

www.ZorgkaartNederland.nl, een onafhankelijk kwaliteitsplatform voor de zorg. 

Op basis van uw ervaring kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren. 

 

 

Kindergeneeskunde (Pedagogische Zorg) 

Meldpunt Oost 11 

Telefoon 088 - 459 7883 

 

Nucleaire geneeskunde 

Meldpunt Oost -1 

Telefoonnummer 088 – 459 7723 

 

Patiëntenservice 

Via Meldpunt West 05 

Telefoon 088 - 459 7603 

 

Internet 

www.zuyderland.nl 

 


