
E
en peuter die
naar het zie-
kenhuis moet,
vertel je beter
niet langer

dan 1 tot 2 dagen vooraf
wat hem te wachten staat.
Oudere kinderen moet je
meer tijd gunnen, zodat ze
de verkregen informatie
kunnen verwerken en een
goede manier kunnen vin-
den om de komende span-
ningen te hanteren. Bij
kleuters start je dus het
best al 3 tot 5 dagen op
voorhand met de voorbe-
reiding, bij kinderen ou-
der dan 6 jaar ongeveer
een week. 

Sprekend spel
Om zich een concreet

beeld te kunnen vormen
van wat hen te wachten
staat, hebben kinderen
nood aan informatie over
wat er precies gaat gebeu-
ren en wat ze daarbij
zullen voelen, ruiken,
horen, zien en smaken.
Voor elke leeftijd zijn er
mooie (prenten)boeken om
kinderen op maat te
informeren. Ook speel-
goed is een handig hulp-
middel. Peuters kun je
bijvoorbeeld al laten
wennen aan medisch
materiaal via een speel-
goeddokterstasje, en met
kleuters kun je een heus

rollenspel aangaan. Ter-
wijl je meespeelt met de
zieke beren, poppen,
Playmobil- of Lego-figuur-
tjes kun je informatie
geven en – belangrijker
nog – eventuele angsten of
zorgen opvangen. Vooral
jonge kinderen uiten hun
gedachten en emoties nog
gemakkelijker in hun spel
dan in woorden. Ook
tekeningen en knutsel-
werkjes kunnen veel
prijsgeven. 

Angst ontleed
Heb dus vooral oog en

oor voor wat je kind
bezighoudt. Peuters
moeten vaak gerustgesteld

worden dat mama of papa
in het ziekenhuis altijd bij
hen mag blijven. Kleuters
maken zich vaak zorgen
over schade die hun
lichaampje gaat oplopen,
zoals ‘gaatjes’ na prikken.
En net als peuters denken
ze weleens dat ze als straf
naar het ziekenhuis moe-
ten omdat ze iets mispeu-
terd hebben. Lagere-
schoolkinderen en tieners
vrezen dan weer vaak dat
eventuele ingrepen gevol-
gen zullen hebben voor
hun uiterlijk, of ze zijn
bang om controle te
 verliezen.
In plaats van de moei-

lijke gevoelens van je kind

weg te sussen (‘je hoeft
niet bang te zijn’) doe je er
beter aan ze te erkennen
(‘ik geloof best dat je bang
bent’). Laat voelen dat al
zijn angsten en zorgen er
mogen zijn. Als het daar in
alle eenzaamheid mee
moet afrekenen, gaat het
er weleens een heel eigen
verhaal van maken dat
vaak erger is dan de
werkelijkheid. 

De juiste woorden
Ga moeilijke vragen

van je kind – of het pijn
zal hebben bijvoorbeeld –
niet uit de weg. Als pijn
niet uitgesloten is, zeg dat
dan eerlijk, maar stel je
kind tegelijk gerust dat de
dokter dan een medicijn
tegen de pijn zal geven.
En moet je het antwoord
op een vraag schuldig
blijven, stel dan voor om
die vraag samen aan een
dokter of verpleegkundige
te stellen. 
Let vooral bij jonge

kinderen op met woorden
of uitdrukkingen die meer
dan 1 betekenis hebben.
‘In slaap doen’ heeft je
kind misschien al eens
gehoord in een volwasse-
nengesprek over een
huisdier. Zeg liever: ‘De
slaapdokter brengt je in
een speciale slaap. Zo kun
je niets voelen, ruiken,
zien of horen van de
operatie. En daarna maakt
de slaapdokter jou weer
wakker.’ Spreek bijvoor-
beeld ook liever van een
‘buisje’ in de neus dan van
een ‘slangetje’, omdat
jonge kinderen dat wel-
eens letterlijk nemen.

www.jessazh.be/kinderen. 

Met dank ook aan de kinderpsychologen
van UZ Leuven.
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M
inimaal een kwar-
tier lang volstrekt
stil liggen in een
nauwe buis. Dat is
bondig samengevat

wat een MRI-onderzoek praktisch
gezien voor de patiënt inhoudt. MRI
staat voor magnetische resonantie
beeldvorming (imaging). Met behulp
van een magneetveld en korte radio-
golven worden bepaalde signalen in
het lichaam opgewekt. Deze signalen
worden door een antenne opgevan-
gen en door een computer verwerkt
tot beelden. Die geven informatie
prijs over bepaalde eigenschappen
van de gescande weefsels en
 organen. 
Om kwalitatieve beelden te

kunnen maken, moet de patiënt
tijdens het onderzoek volstrekt stil
liggen. Dat is vooral voor jonge
patiëntjes een heuse beproeving, en
al zeker in de benauwde omgeving

van een buis. Vandaar dat kinderen
tot de (mentale) leeftijd van 7 jaar
doorgaans onder narcose worden
gebracht. Alles rond de narcose kan
uiteraard ook een ingrijpende erva-
ring zijn. De narcose op zich kan
daarbij nog nadelige effecten op het
gedrag en de cognitieve ontwikke-
ling van het kind hebben, althans
volgens sommige studies. Andere
studies spreken dit dan weer tegen.
Maar als narcose vermeden kan
worden, is dat uiteraard mooi mee-
genomen. Het Cosmoprotocol maakt
dat mogelijk voor patiëntjes vanaf
de (mentale) leeftijd van 5 jaar. 

Twinkel
Het Cosmoprotocol schrijft voor

hoe patiëntjes aan de hand van een
ruimteverhaal en praktische oefe-
ningen stapsgewijs en op een posi-
tieve manier met het hele MRI-scan-
gebeuren kunnen kennismaken. Het

werd ontwikkeld tijdens het docto-
raat van logopediste Marjolein Verly
omtrent hersenbeeldvorming van
taal bij kinderen en volwassenen. En
in 2014 werd het Cosmoprotocol
klinisch ingevoerd als proefproject
op de kinderradiologie-afdeling van
UZ Leuven. 
Deze specifieke voorbereiding

van het kind op een scanonderzoek
neemt ongeveer een half uur in
beslag. Marjolein Verly legt uit hoe
het in zijn werk gaat: “We stellen
onze lappenpop Twinkel voor als
een ster die uit de ruimte is gevallen
en zijn ruimtevriendjes mist. ‘Wil jij
die moedige astronaut zijn die
Twinkel terug kan brengen?’ vragen
we dan. Gaat het kind akkoord, dan
moet het eerst ‘op astronauten-
kamp’.”

Diploma
“Om het kind voor te bereiden op

de kleine ruimte in het scantoestel
moet het door een nauwe speelgoed-
tunnel kruipen, om vervolgens op
zijn rug te gaan liggen. Het stil
liggen oefenen we verder nog op
een onderzoekstafel. 
Ook laten we het kind wennen

aan de oordopjes en de hoofdtele-
foon die het tijdens het scanonder-
zoek zal dragen. ‘Want die helpen je
oren beschermen tegen het luide
snurkgeluid van de zon, en via de
hoofdtelefoon kunnen we praten
met elkaar’, vertellen we het kind. 
Om zijn eventuele angst voor de

radioantenne weg te nemen – die bij
een MRI-hersenscan over zijn hoofd
wordt geschoven – laten we het
kind een mooie helm opzetten. Met
de helm op moet het dan eenvoudige
vraagjes beantwoorden. En als
bonus krijgt het met de echte radio-
antenne op zijn favoriete dvd te zien
tijdens het onderzoek – in de meeste
gevallen althans, want niet alle
toestellen zijn met deze optie uitge-
rust.”
Inmiddels kregen al ruim 80

kinderen het diploma van astronaut
en werd Twinkel al evenveel keren
terug naar de ruimte gebracht. b

Tip
Neem je kleuter mee naar
het Teddy Bear Hospital.
Studenten geneeskunde
laten je kind er op een
ludieke en leerrijke manier
kennismaken met
verschillende aspecten
van het ziekenhuis en het
doktersbezoek. 

Eenmaal per jaar in tal van Belgische
ziekenhuizen op verschillende data.

Goed voorbereid op hun ‘ruimtereis’ hoeft een MRI-scan
jonge kinderen geen angst meer in te boezemen en kan
narcose worden vermeden. —  Door An Swerts

FEBRUARI 2016 BODYTALK  3534 BODYTALK FEBRUARI 2016

Psychologie

is
to
ck

is
to
ck

“Beer is bang 
voor het
ziekenhuis”
Hoe bereid je je kind voor op een opname,
onderzoek of ingreep in het ziekenhuis?
—  Door An Swerts

“Mama, ik word
astronaut!”


