Onderzoek spierweefsel bij kinderen
Spierbiopt bij kinderen

Binnenkort wordt bij uw kind (jongeren tot 18 jaar) een spierbiopt genomen. Een spierbiopt
is een onderzoek van het spierweefsel uit het bovenbeen of (op specifieke indicatie) uit een
arm. Er wordt gekeken naar de bouw van de spier en eventueel de chemie van de spier.
Het onderzoek is geen behandeling om klachten te genezen. Onderstaand kunt u meer
informatie lezen over dit onderzoek.

Plaats
Het onderzoek vindt plaats op de operatiekamer onder algehele anesthesie. Dit betekent dat
uw kind één dag wordt opgenomen op de Kinderdagunit C52.

Afspraak
Voor deze afspraak wordt u telefonisch benaderd door het secretariaat neurologie.
U mag zich melden op de dag van de afspraak om 09.30 uur bij meldpunt 3C ter voorbereiding
op de ingreep.
Mocht u onverhoopt de gemaakte afspraak voor het onderzoek niet kunnen nakomen, geeft u
dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door, via telefoonnummer (024) 365 88 97 (afdeling
opname).
Belt u in elk geval de afspraak af als uw kind:
 Nog herstellende is van een kinderziekte;
 In contact is geweest met een (kind met) kinderziekte;
 De ochtend van het onderzoek ziek is of koorts heeft.
In overleg met u wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt.

Voorbereiding
Wij verwijzen u naar de folder “Verdoving (anesthesie) bij kinderen” voor informatie over al
dan niet nuchter aanwezig zijn op de dag van het biopt. Soms beslist de anesthesist anders:
het advies van de anesthesist moet worden aangehouden.

Het onderzoek
Nadat uw kind in slaap is gebracht, wordt er met behulp van een naald een stukje spier uit het
been of uit de arm gehaald. Het wondje wat hierdoor ontstaat wordt met steristrips
(steunpleisters) op de huid bedekt, een doorzichtige pleister, en een drukverband.
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Nazorg
 Na het onderzoek kan het been direct weer belast worden. Dat wil zeggen dat uw kind
gewoon mag lopen. Wel kan het been de eerste dagen wat gevoelig zijn. Sporten is de
eerste dagen niet aan te raden. Het drukverband kan de dag na de naaldbiopsie verwijderd
worden. Na zes dagen kunt u de doorzichtige pleister en de hechtstrips verwijderen.
Douchen is toegestaan (baden en zwemmen niet), douchestraal niet op de doorzichtige
pleister richten in verband met de verhoogde kans op loslating hiervan.
 Bij roodheid of slecht sluiten van de wond is het verstandig de huisarts de wond te laten
controleren.
 Pijnstillers zijn meestal niet nodig, maar als uw kind pijn heeft dan kunt u hem of haar
paracetamol geven (de hoeveelheid is afhankelijk van de leeftijd van uw kind).

Wanneer contact opnemen
Er kunnen zich problemen voordoen zoals een sterk toenemende zwelling en een
toenemende pijn die niet goed reageert op paracetamol. Bij deze en andere problemen kunt
u bellen.
 Tijdens kantooruren: polikliniek neurologie/neurochirurgie C05 (024) 365 82 10.
 Buiten kantooruren: afdeling Spoedeisende hulp (024) 365 83 22.
U kunt het probleem ook eerst met uw huisarts bespreken.

Uitslag van het onderzoek
Zes tot acht weken nadat het biopt is genomen, is de uitslag beschikbaar. Deze lange tijd
wordt verklaard door de ingewikkelde bepalingen en metingen die vaak nodig zijn.
Voor de uitslag van dit onderzoek wordt een afspraak met u gemaakt op de polikliniek
neurologie C05.
Wat uw kind van tevoren moet weten als het oud genoeg is om het te begrijpen:
 Hoe het onderzoek verloopt;
 Dat het onder narcose gaat (diepe slaap zodat uw kind niets voelt);
 Dat het de eerste week niet kan sporten.
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Adres en telefoonnummer
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Kinderdagunit (C52) Melden bij Meldpunt 3C
Telefoon (024) 365 75 48
Polikliniek neurologie (C05) Melden bij Meldpunt 1B
Telefoon (024) 365 82 10
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