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Het inbakeren voor MRI en CT bij kinderen
Uw kind krijgt binnenkort een CT-scan of MRI onderzoek. Om uw kind tijdens het onderzoek zo
rustig mogelijk te houden wordt uw kind ingebakerd. Uw kind hoeft dan niet onder narcose. Het
inbakeren vindt plaats op het Functiecentrum van het Beatrix Kinderziekenhuis. U en uw kind
worden voor het onderzoek verwacht op het Functiecentrum.
Datum:
Tijdstip:

Broertjes en zusjes
Wij raden u aan geen andere kinderen mee te nemen naar het ziekenhuis. We hebben geen
opvang voor hen en het is belangrijk dat u uw aandacht kunt richten op het kind dat het
onderzoek ondergaat.
Voorbereidingen thuis
Meenemen
Het is verstandig om het volgende mee te nemen:

eigen voeding met een eigen fles

fopspeen

een lievelingsknuffel en/of muziekdoosje.

Eten en drinken
Voordat uw kind wordt ingebakerd, geeft u uw kind nog wat eigen drinken of eten. Verspreid de
voeding dus zo over de dag, dat uw kind kort voor het inbakeren nog wat voeding kan krijgen. Er
is een magnetron op de afdeling aanwezig.
Het inbakeren
Inbakeren is een heel oude techniek die men in andere culturen nog vaak gebruikt in de omgang
met jonge kinderen. In ons land zie je deze techniek steeds vaker terugkomen, vooral bij kinderen
die motorisch erg onrustig zijn.
Wij gebruiken de techniek van het inbakeren alleen met het doel uw kind rustig te laten worden,
zodat het in slaap valt. Op deze manier kan uw kind voor een MRI onderzoek of CT-scan gaan
zonder dat er een narcose nodig is.
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De verpleegkundige brengt u en uw kind naar een rustige kamer. U kunt uw kind hier een
voeding geven en verschonen. Daarna gaat de verpleegkundige uw kind inbakeren.
De verpleegkundige wikkelt uw kind van het hoofd tot en met de voeten in een speciale
bakerdoek. Uw kind krijgt alleen een luier om. Uw kind heeft even tijd nodig om aan de situatie te
wennen, maar zal waarschijnlijk na een poosje in slaap vallen.
Als uw kind voor een MRI onderzoek gaat krijgt uw kind, in verband met het lawaai van dit
onderzoek, zachte oordoppen op.
Vervolgens gaat u met uw kind naar de afdeling waar het onderzoek gaat plaatsvinden.
Na afloop
Als het onderzoek is afgerond, kunt u de bakerdoek afwikkelen en uw kind weer aankleden. Het
inbakeren heeft geen bijwerkingen.
Vragen
Als u vragen heeft over het inbakeren dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur, contact
opnemen met een medewerker van het Functiecentrum.
Het telefoonnummer is (050) 361 27 06.
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