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Beste ouders

Binnenkort wordt uw kind op de kinderafdeling van het 
Sint- Andries ziekenhuis opgenomen voor een
DMSA-scan. 

Aan de hand van deze folder willen wij u graag informe-
ren over het onderzoek en een antwoord bieden op de 
vragen die u zich eventueel stelt. Indien u nog vragen 
heeft na het doorlezen van deze folder, kunt u deze aan 
de arts of verpleegkundige stellen 

Wat is een DMSA-scan?

Een DMSA-scan ( of nierscintigrafie) is een onder-
zoek waarbij men via een radioactieve chemi-
sche stof beelden maakt van de nieren.

Hierbij kunnen afwijkingen aan de nieren vast-
gesteld worden. Ook wordt er gekeken hoe de 
functie is van de nieren. Uw kindje hoeft voor 
dit onderzoek niet nuchter te zijn.

Dagopname

Bij aankomst in het ziekenhuis dient u zich aan te 
melden aan de receptie voor een dagopname. 
Na de inschrijving zal u worden doorverwezen 
naar de kinderafdeling op de derde verdieping 
waar een verpleegkundige op u wacht.

Wat moet u meebrengen?

 • Kids ID of ISI kaart
 • Fopspeen of knuffel
 
Voorbereiding

Op de kinderafdeling zullen de verpleegkundigen 
een infuus prikken bij uw kind. Indien u dit 
wenst, kunt u tijdens het prikken bij uw kind 
blijven.

Daarna wordt u verwacht op de dienst nucleaire 
geneeskunde waar er een licht radioactieve stof 
ingespoten wordt via het infuus. Na de inspui-
ting mag het infuus terug verwijderd worden.

Wachttijd

De tijd tussen de inspuiting en het nemen van de 
foto’s is 6 uur. 

Uw kind mag dan iets meer drinken dan normaal. 
U kan wachten op de kinderafdeling of gewoon 
naar huis gaan.

Het onderzoek

Op het afgesproken uur wordt u weer op de 
dienst nucleaire geneeskunde verwacht om 
de foto’s te nemen. Dit duurt ongeveer 15 mi-
nuten. Het is belangrijk dat uw kind stilligt.

U mag gerust een dvd meenemen zodat uw 
kindje ondertussen naar een filmpje kan kij-
ken. Tijdens het maken van de foto’s mag u 
bij uw kind blijven, behalve wanneer u zwan-
ger bent. U krijgt dan een speciale schort om 
uzelf te beschermen..


