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Waarom?
In je bloed kan de dokter zien hoe het
met je lichaam gaat. De dokter heeft
hiervoor maar een klein beetje bloed
nodig in een buisje.

Waar?
Een bloedname gebeurt in de behandelkamer. Je mag op de onderzoekstafel
liggen. Er zijn meestal twee verpleegkundigen aanwezig.

Hoe?
De verpleegkundigen gaan eerst eens goed kijken en voelen aan je aders (de blauwe lijntjes op je armen en handen). Hiervoor krijg je een band rond je arm of kan
de verpleegkundige wat in je arm knijpen. Zo worden de aders beter
zichtbaar. Als de verpleegkundige een goede ader gevonden heeft,
zal ze je huid ontsmetten, dit kan wat fris aanvoelen. De verpleegkundige zal vervolgens tot drie tellen, dan komt de prik.
Het is belangrijk dat je je arm mooi gestrekt en stil houdt.
De tweede verpleegkundige zal je hierbij helpen door je
arm vast te houden. Het naaldje blijft even zitten tot er
genoeg buisjes gevuld zijn met bloed. Nadien wordt de
naald verwijderd, hier voel je bijna niets van. Nadien
zal de verpleegkundige nog even met een doekje op de
plaats van de prik duwen om het bloeden te stoppen en
ten slotte krijg je een plakker.

Goed om weten !
 Je mama of papa mogen bij je blijven staan.
 Om je te helpen tijdens de bloedafname is er een
windmolentje om de pijn weg te blazen.
 Na de bloedname mag je een cadeautje kiezen uit onze schatkist.
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Waarom?
Om een speciale foto te maken van
de binnenkant van jouw lichaam.
Het lijkt een beetje op een gewone
foto maken, maar dan met een heel
groot fototoestel met speciale stralen die je niet kan zien. Dit noemen
we een radiografie.

Waar?
Dit onderzoek gaat door op de afdeling
radiologie. In een aparte kamer hangt
een groot fototoestel aan het plafond.
Onder het fototoestel staat een tafel
waarop je kan gaan liggen. De tafel kan
ook rechtop gezet worden zodat je er op
kan staan.

Hoe?
Tijdens het onderzoek schijnt er een fel licht
op de plaats die onderzocht wordt. De dokter
vraagt om stil te liggen of stil te staan, anders
zijn de foto’s wazig. De röntgenstralen zorgen
ervoor dat je een zwart-wit foto krijgt van de
binnenkant van je lichaam.

Goed om weten !
 Je mama of papa mag naast je staan,
ze moeten een loden jas dragen.
 De dokter en de verpleegkundige staan in dezelfde kamer,
maar dan achter een raam.
 Soms vraagt de dokter om even je adem in te houden.
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Waarom?
Om een reeks foto’s te maken van
de binnenkant van je lichaam.

Waar?
Dit onderzoek gaat door op de afdeling
radiologie. In een aparte kamer staat
een groot fototoestel met een ring in het
midden.

Hoe?
In de ring van het grote fototoestel past een
tafel. Die kan op en neer bewegen, maar ook
naar voor en naar achter schuiven. Je gaat op
de tafel liggen en die beweegt langzaam door
de ring. Deze ring neemt verschillende foto’s
achter elkaar van de binnenkant van je lichaam.
Dit doet geen pijn, maar je moet wel lang stilliggen, ongeveer 20 minuten, anders worden de
foto’s wazig. Bij elke foto hoor je een zoemend
geluid en je ziet ook rode lichtjes. De machine
zendt elke foto naar een computer.

Goed om weten !
 Je mama of papa mag naast je staan,
ze moeten een loden jas dragen.
 De dokter en de verpleegkundige staan in dezelfde kamer,
maar dan achter een raam.
 Soms krijg je via een infuus een vloeistof ingespoten, zodat de foto’s
extra goed lukken. Nadat het is ingespoten, word je helemaal warm vanbinnen.
Dat warme gevoel gaat vlug voorbij.
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Waarom?
Om de binnenkant van je lichaam
tot in het detail te zien.

Waar?
Dit onderzoek gaat door op de afdeling
medische beeldvorming. In een aparte
kamer staat een groot fototoestel met
een tunnel in.

Hoe?
Tijdens het onderzoek lig je op een tafel die in een soort
van tunnel schuift. De tunnel maakt speciale foto’s waarop we de binnenkant van je lichaam heel goed kunnen
zien. Bij elke foto hoor je héél veel lawaai. Het lijkt alsof
iemand hard op de tunnel klopt. Daarom krijg je een
hoofdtelefoon met muziek op, zodat je minder last hebt
van het lawaai. Maak je geen zorgen over het lawaai,
want het nemen van de foto’s doet geen pijn. Er zit
ook een spiegeltje vlak boven je zodat je de kamer
en de mensen kan zien. Je moet wel lang stilliggen (20 à 30 minuten), want anders worden de
foto’s wazig. Soms krijg je nog een band over je
hoofd of buik om je te helpen met stilliggen.

Goed om weten !
 Je mama of papa mag naast je staan
 Niemand in de ruimte mag metaal dragen.
(bv. juwelen of een jasje met metalen knopen).
 De dokter en verpleegkundige zitten in dezelfde kamer maar dan
achter een raam.
 Soms krijg je een medicijn via een infuus. Dit medicijn zorgt er voor dat men de
binnenkant van je lichaam nog beter kan zien.
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Waarom?
Met een echografie onderzoekt
de dokter de binnenkant van je
lichaam.

Waar?
Dit onderzoek gaat door op de afdeling
medische beeldvorming. In een aparte
kamer mag je op een tafel liggen naast
een computerscherm waarop de dokter
naar de beelden van de binnenkant van
je lichaam kijkt.

Hoe?
Bij een echo lig je op je rug of op je zij op een tafel.
Het deel van je lichaam dat de dokter gaat onderzoeken,
moet bloot zijn. De dokter gebruikt een soort van microfoon om over dit lichaamsdeel te wrijven. Er wordt wat
gel op dit microfoontje gedaan, zodat het wrijven gemakkelijker gaat. Het microfoontje zendt geluidsgolven uit
die terugkaatsen op de organen (zoals je hart, maag, darmen,…). Op het computerscherm zie je dan een zwart-wit
beeld van de binnenkant van je lichaam. Als de dokter
alles goed in beeld heeft kunnen brengen is het onderzoek afgelopen.

Goed om weten !
 Je mama en papa mogen heel de tijd bij je blijven.
 Dit onderzoek doet geen pijn,
maar de gel voelt wel wat koud en plakkerig aan.
 De kamer waar je een echografie laat maken, is meestal een beetje
donker zodat we de beelden op het computerscherm goed kunnen zien.
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Waarom?
Om te kijken hoe je hart werkt
kan de dokter een elektrocardiogram of een hartfilmpje laten
maken.

Waar?
Het maken van het hartfilmpje gaat door
op je eigen kamer in het ziekenhuis.

Hoe?
De verpleegkundige komt met een speciaal toestel om
het hartfilmpje te maken naar je kamer. De verpleegkundige zal een aantal zuignappen op je lichaam kleven. Onder deze zuignappen wordt een speciale gel gedaan, dit
kan wat fris aanvoelen. Nadien wordt met het onderzoek
gestart en wordt het filmpje van je hart gemaakt. Hier
voel je helemaal niets van. Na 10 minuten is het filmpje
klaar en mogen de zuignappen verwijderd worden. Het
wegnemen van de zuignappen doet geen pijn, maar kan
een beetje trekken.

Goed om weten !
 Mama en papa mogen heel de tijd bij jou blijven
 De gel die op de zuignappen wordt gedaan kan
een beetje fris aanvoelen.
 Na het verwijderen van de zuignappen zal je huid een beetje rood
zien op de plaatsen waar deze gekleefd hebben, dit is normaal en gaat
vanzelf weer weg.
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Waarom?
Om te kijken hoe je hersenen werken, kan de dokter een EEG laten
maken. Als je denkt of droomt,
veroorzaakt dit zwakke elektrische
stroompjes in de hersenen.
Die stroompjes kunnen gemeten
worden met dit onderzoek.

Waar?
Dit onderzoek gaat door in de polikliniek.
In de onderzoekskamer zit je in een
stoel naast de computer.

Hoe?
Voor het onderzoek krijg je enkele electrodes op je hoofd
geplaatst. Je krijgt ook een speciale muts met gaten op
je hoofd. Onder alle electrodes wordt een speciale gel
aangebracht, zo kan de dokter de stroompjes van je hersenen beter zien. Nadat de electrodes en de muts goed
zitten, kan het onderzoek beginnen. De computer zal nu
de werking van je hersenen meten. Om hier een beter
beeld van te krijgen zal je tijdens het onderzoek enkele
kleine opdrachten moeten doen zoals ogen openen en
sluiten, gedurende een tijdje sneller ademen en je krijgt
soms lichtflitsen in de ogen. Na 15 minuten is het onderzoek afgelopen. Dan worden de muts en de electrodes
weer verwijderd.

Goed om weten !
 Mama en papa mogen heel de tijd bij jou blijven
 De gel voelt een beetje fris en nat aan en kan na
het onderzoek nog wat in je haar kleven.
Mama of papa mogen gerust je haar wassen nadien.
 Het onderzoek doet geen pijn.
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Waarom?
In je urine kan de dokter zien of het
wel goed met je gaat. Hiervoor hebben we maar een klein beetje urine
nodig.

Waar?
Een urine-onderzoek gebeurt op de
pediatrie in de behandelkamer of op het
toilet. Hier zijn meestal 2 verpleegkundigen aanwezig om je te helpen.

Hoe?
Een urine-onderzoek kan op verschillende manieren gebeuren.
Een eerste manier om je urine af te nemen is door in een potje te plassen.
Je plast dan best eerst een beetje in het toilet en nadien in het potje.
Sommige kinderen zijn nog wat te klein om in een potje te plassen, bij
hen wordt een zakje gekleefd waarin de urine wordt opgevangen.
Soms kan de dokter een speciaal urine-onderzoek vragen waarbij je
gesondeerd moet worden. Dit betekent dat er een klein buisje (de
sonde) tot in je blaas wordt gebracht om zo tot bij je urine te
geraken. Voor het inbrengen van dit buisje wordt de huid
tussen je benen en je piemel of je spleetje eerst goed
ontsmet, dit kan wat fris aanvoelen. Het inbrengen van
dit buisje kan een beetje een lastig gevoel geven. We
gebruiken dan ook een gel om wat te verdoven. Het is
belangrijk dat je hierbij zo stil mogelijk blijft liggen.
Als het buisje tot bij je urine geraakt loop er via het
buisje wat urine in een potje. Als er voldoende urine in
het potje is opgevangen wordt het buisje weer verwijderd.

Goed om weten !
 Mama en papa mogen heel de tijd bij jou blijven

