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Intraveneuze pyelografie
bij kinderen

Binnenkort gaat uw kind voor een onderzoek naar de afdeling 
Radiologie. Op deze afdeling wordt onderzoek gedaan naar het 
functioneren van bepaalde organen en lichaamsdelen. Dit onderzoek 
wordt op beeldmateriaal in de computer vastgelegd en vervolgens door 
de radioloog beoordeeld. De arts van uw kind wordt van de uitslag van 
het onderzoek op de hoogte gebracht.

intraveneuze pyelografie 
Een intraveneuze pyelografie is een röntgenonderzoek waarbij de 
nieren, urineleiders en de blaas door middel van een contrastvloeistof op 
beeldmateriaal zichtbaar worden gemaakt. 

voorbereiding 
Kinderen tot ongeveer 12 jaar hoeven zich niet speciaal voor te bereiden 
op het onderzoek. Kinderen van 12 jaar en ouder mogen op de ochtend 
van het onderzoek niets eten. Drinken (thee, water, appelsap) is 
toegestaan, maar beslist geen melkprodukten.

Zuigelingen krijgen een infuus waarmee tijdens het onderzoek contrast-
vloeistof toegediend kan worden.

gang van zaken
Uw kind wordt verzocht zich uit te kleden. Hij/zij mag onderbroek 
en sokken aanhouden. De laborant maakt eerst een foto van de buik. 
Daarna wordt een verdovende zalf op de arm aangebracht en geeft de 
radioloog uw kind een injectie met contrastvloeistof in de arm. Na enkele 
minuten maakt de laborant een aantal röntgenfoto’s van de nieren. Soms 
worden de urineleiders dichtgedrukt, zodat de contrastvloeistof langer 
in de nieren blijft. Dit gebeurt met behulp van een band om de buik. 
Dit geeft een drukkend gevoel, maar doet geen pijn. Na ongeveer 20 
minuten wordt de band verwijderd en maakt de laborant foto’s van de 
urineleiders en de blaas. Aan het eind van het onderzoek vragen we uw 
kind te plassen. Daarna wordt nog een foto gemaakt. Dit geldt niet voor 
zuigelingen.
Het onderzoek duurt 30 tot 45 minuten.
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voorbereiding van uw kind
In het algemeen stelt het kinderen gerust als de dingen verlopen zoals ze 
verwachten. Daarom is het belangrijk dat u uw kind van te voren vertelt 
wat er gaat gebeuren en wat het kan verwachten:
- uw kind krijgt tijdens het onderzoek een injectie met contrastvloeistof. 

Om de prik zo min mogelijk te voelen, wordt eerst een verdovende zalf 
op de arm aangebracht;

- het röntgenapparaat hangt boven de buik en maakt een raar geluid; 
- de laborant staat elke keer als hij/zij een foto maakt, achter het scherm. 

We vragen van u hetzelfde. Dit is om u zo min mogelijk bloot te stellen 
aan de röntgenstraling;

- direct na het onderzoek mag uw kind weer eten en drinken;
- veel drinken is goed om de contrastvloeistof zo snel mogelijk uit het 

lichaam te verwijderen. 

U kunt tijdens het onderzoek naast uw kind zitten. Alleen als de foto 
gemaakt wordt, vragen wij u achter het scherm te gaan staan. Als u graag 
naast uw kind blijft staan, krijgt u een speciale schort om. Door zelf kalm 
te zijn, blijft uw kind rustig. Stel gerust vragen wanneer u of uw kind iets 
niet begrijpt. Om uw kind af te leiden, kunt u vertrouwd speelgoed of 
een knuffel meenemen.

contrastmiddel
Het contrastmiddel kan bij bepaalde patiëntengroepen een verhoogd 
risico geven op een  allergische reactie of nierschade. Als uw kind in de 
risicogroep valt, wordt u hierover apart geïnformeerd door de aanvrager 
van het onderzoek. Indien nodig worden maatregelen getroffen ter 
voorbereiding op het onderzoek.

overgevoeligheid/allergie
Mocht uw kind voor bepaalde stoffen overgevoelig zijn, meldt dit dan 
voor het onderzoek aan de radiologisch laborant.

uitslag
De uitslag van het onderzoek gaat naar de aanvragend arts. U maakt met 
hem/haar een afspraak om de uitslag te bespreken.

vragen
Als u nog vragen hebt, stelt u die dan (eventueel telefonisch) voordat het 
onderzoek plaatsvindt aan medewerkers van de afdeling Radiologie. Zij 
zullen uw vragen graag beantwoorden. Als het onderzoek - om welke 
reden dan ook - niet door kan gaan, verzoeken wij u dit te melden aan de 
afdeling Radiologie.

telefoonnummers
Afdeling Radiologie Ziekenhuis Rijnstate/Velp 026 - 378 77 95
Afdeling Radiologie Ziekenhuis Zevenaar  0316 - 599 896


