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Er werd beslist door de dokter dat uw kind een Ct-scan moet laten maken.
In deze folder geven we u graag een woordje uitleg over dit onderzoek.
Indien u nadien nog vragen heeft, kan u deze aan een verpleegkundige
stellen.

Waarom dit onderzoek

Dit onderzoek wordt bij uw kind uitgevoerd om de oorzaak te zoeken van
klachten in bijvoorbeeld het hoofd, de buik, …

Wat is het
Tijdens dit onderzoek worden foto’s gemaakt van een bepaald lichaamsdeel,
schijfje per schijfje. Op deze manier krijgt de arts een heel precies beeld van dit
lichaamsdeel.

Het kan zijn dat jullie eerst naar de kinderafdeling moeten gaan.
Hier wordt dan, indien nodig, een infuus geprikt of een kalmeringsmiddel
gegeven. Het infuus kan nodig zijn omdat er voor bepaalde foto’s
contraststof moet gebruikt worden om alles goed in beeld te brengen. Het
kalmeringsmiddel wordt enkel toegediend wanneer de dokter dit nodig
vindt.
In de onderzoekskamer staat een groot toestel met een tafel. Op die tafel
mag uw kind gaan liggen. Soms moeten de kleren even uitgedaan. Om
vallen te voorkomen, kan het zijn dat uw kind eventjes vastgemaakt wordt.
Nu moet iedereen, ook de mama en de papa, uit de kamer om geen
onnodige stralingen te krijgen. De tafel waar jullie zoon of dochter op ligt,
gaat nu bewegen in de tunnel verschuiven. Dit maakt wel wat lawaai.
Maar uw kind hoeft niet bang te zijn, het doet geen pijn. Hij/zij moet wel
heel stil blijven liggen.
In de tunnel zijn allemaal lichtjes. Dat zijn foto’s die gemaakt worden. Als de
dokter alle foto’s heeft, wordt de tafel terug uit de tunnel gehaald en is het
onderzoek klaar.

De riemen gaan los en u mag terug bij uw kind.

De beelden worden eerst grondig nagekeken. Nadien wordt u de uitslag
meegedeeld door de arts.

Tips voor de ouders
Uw kind kan wat onder de indruk zijn van dit onderzoek en het
apparaat. Probeer daarom uw kind gerust te stellen, ook als u tijdens
het onderzoek de kamer even moet verlaten.

Wat kan jij zien als je door de grote tunnel gaat? Misschien voel je je wel een astronaut die naar de ruimte gaat,
of een piraat in een onderzeeër of,…….
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Wij wensen u van harte een spoedig herstel toe.
We hopen dat deze folder de meeste van uw vragen over CT-scan beantwoordt.

