Spierbiopsie bij kinderen onder plaatselijke verdoving

Uitslag van het onderzoek
De uitslag kan maanden op zich laten wachten omdat de stukjes
spierweefsel in verschillende laboratoria onderzocht worden. Op
de dag dat het onderzoek gepland wordt, maakt de secretaresse
een afspraak met u voor over vier maanden op het telefonisch
spreekuur. De arts bespreekt dan de uitslagen met u.
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Spierbiopsie bij kinderen
onder plaatselijke verdoving

Vragen
Als u vragen heeft over het onderzoek dan kunt u contact
opnemen met een medewerker van het functiecentrum.
Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.
Het telefoonnummer is (050) 361 27 06.

Om meer te weten te komen over de oorzaak van de klachten,
waarvoor uw kind onder behandeling is bij een specialist, zullen we
een spierbiopsie doen. Een spierbiopsie is het wegnemen van een
aantal zeer kleine stukjes spierweefsel uit het bovenbeen voor
nader onderzoek. Jonge kinderen gaan hiervoor onder narcose, bij
oudere kinderen vindt deze ingreep onder plaatselijke verdoving
plaats.
De arts heeft in overleg met u besloten dat dit onderzoek
bij uw kind onder plaatselijke verdoving kan plaatsvinden. De
afspraak vindt plaats op het functiecentrum van het Beatrix
Kinderziekenhuis.
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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
Stel uw kind gerust
Waarschijnlijk ziet uw kind tegen het onderzoek op. Dat is heel
begrijpelijk. Bereid uw kind daarom op het onderzoek voor.
Probeer hem of haar van tevoren wat gerust te stellen, zonder de
zaken mooier voor te spiegelen dan ze zijn. Wat u daarbij kunt
vertellen is erg afhankelijk van de leeftijd van uw kind. U kent uw
kind beter dan wij, maar wij willen u graag helpen. Bel gerust als u
vragen hebt.
Eten en drinken
Uw kind mag van tevoren gewoon eten en drinken.
Ziekte
Bel ons als uw kind een paar dagen voor de afspraak ziek wordt.
We kunnen dan met u overleggen of de afspraak kan doorgaan of
uitgesteld moet worden. Bel ons ook als uw kind in aanraking is
gekomen met een kind dat een besmettelijke (kinder)ziekte heeft,
zoals waterpokken of kinkhoest.
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Verloop van het onderzoek
Een verpleegkundige brengt u en uw kind naar de kamer waar het
onderzoek plaatsvindt. Daar wordt een gedeelte van het bovenbeen gedesinfecteerd. Uw kind krijgt enkele injecties in het
bovenbeen om het been zowel oppervlakkig als rondom de spier
te verdoven. Dit is even pijnlijk, totdat na enkele minuten de
verdoving begint te werken. Het bovenbeen wordt nogmaals
gedesinfecteerd.
Met een mesje wordt een klein sneetje in het bovenbeen
gemaakt. Daarna neemt de arts enkele stukjes spierweefsel weg.
Dit is niet pijnlijk, maar kan wel wat druk in het bovenbeen geven.
Het gaat om zeer kleine stukjes spierweefsel, niet meer dan enkele
millimeters. De stukjes spierweefsel worden onderzocht in
verschillende laboratoria.
Vervolgens wordt het wondje afgedrukt met enkele
steriele gazen. Het wondje wordt afgeplakt met hechtpleisters.
Hier overheen komt een stevig drukverband. Na de spierbiopsie
moet uw kind nog een uur op het bed blijven liggen. De rest van
de dag mag uw kind het been niet teveel belasten. Ook de
volgende dag moet uw kind nog rustig aan doen.
Duur van het onderzoek
De spierbiopsie duurt in totaal ongeveer 30 minuten. Uw kind blijft
na de spierbiopsie nog ongeveer een uur op de afdeling.

Na afloop
Meenemen
Het is verstandig om het volgende mee te nemen:
Iets waarmee uw kind graag speelt, een boek, spelletje,
MP3-speler of eventueel een DVD of spelletje voor de
computer.

De volgende dag mag u het drukverband eraf halen. De hechtpleisters en de afdekpleister moeten nog twee dagen blijven
zitten.
De eerste drie dagen mag uw kind niet zwemmen of in
bad. Wel mag uw kind douchen als er een waterdichte pleister
over het wondje zit.

