
Meer info?
Voor meer informatie kunt u steeds

terecht op de kinderafdeling. U kunt ons
telefonisch bereiken op

051 425 270

Dienst kinderafdeling
T 051/42 52 70

De artsen en het
verpleegkundig team
van de kinderafdeling

Kinderafdeling

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tielt

T 051 42 51 11 - F  051 42 50 20 
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

DTPA-scan
25/04/18



Beste ouders

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

Een DTPA-scan (of mag 3) is een onderzoek 
waarbij men de doorbloeding van de nieren kan 
zien en de afvloei van de urine naar de blaas 
kan bepalen. Uw kind moet voor dit onderzoek 
niet nuchter 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.

Bij dit onderzoek is het belangrijk dat u kind ex-
tra vocht krijgt. Het mag dus extra veel drin-
ken. Er kan ook een extra hoeveelheid vocht 
toegediend worden via het infuus

Het onderzoek

U wordt naar de dienst nucleaire geneeskunde 
bracht. Net voor het onderzoek gaat uw kind 
best nog eens plassen of wordt een verse 
luier aangedaan. Daarna wordt er een ra-
dioactieve stof ingespoten via het infuus en 
worden de foto’s genomen.

Dit duurt ongeveer 45 minuten. Het is belang-
rijk dat uw kind stilligt dus u mag gerust een 
dvd meenemen zodat uw kind een filmpje kan 
kijken. Tijdens het onderzoek wordt nog eens 
extra medicatie gegeven om de urineproduc-
tie te verhogen.

Na het onderzoek mag uw kind gaan plassen 
en dan wordt er nog één foto genomen. Het 
infuus wordt daarna verwijderd.

Nazorg

Afhankelijk van wat u vooraf met de arts heeft 
afgesproken mag uw kind het ziekenhuis ver-
laten , uw arts zal u dan op de hoogte bren-
gen van de resultaten.


