Babygram
De gynaecoloog of kinderarts heeft een babygram van uw kindje aangevraagd. Dit zijn röntgenfoto’s van het
gehele lichaam van uw overleden kindje. Het doel van dit onderzoek is een mogelijke oorzaak van overlijden te
vinden. Het is ook mogelijk dat er een MRI scan wordt aangevraagd.
De bevindingen van de verschillende onderzoeken, waaronder een babygram, kunnen u wellicht helpen bij het
verwerkingsproces en/of het stellen van de juiste diagnose.

Waar vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie.

Wat is belangrijk om te weten vóór het onderzoek?

Als iets u niet geheel duidelijk is, vraag de aanvragend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg. Pas als u
voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een onderzoek. Het is te allen tijde uw
beslissing of u toestemming geeft voor het maken van een babygram.

Het onderzoek

Sommige afwijkingen kunnen niet aan de buitenzijde worden waargenomen. Er kan dan een röntgenfoto van uw
kindje worden gemaakt. Hierop kunnen bepaalde afwijkingen van het skelet worden gezien.
Uw kindje wordt op een waardige en respectvolle manier door een medewerker naar de afdeling Radiologie
gebracht. Het positioneren voor de foto gaat zo voorzichtig mogelijk. Het kan zijn dat kleding met storende
metalen knoopjes of een zichtbare print verwijderd moet worden. Meestal is dit niet nodig. Er zullen twee foto’s
worden gemaakt van het gehele lichaam, één van de voorkant en één van de zijkant.

Na het onderzoek
Als iets u niet geheel duidelijk is, vraag de aanvragend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.

De uitslag

1675 210629

De röntgenfoto’s worden bekeken door een radioloog. De uitslag krijgt u van de aanvragend arts.
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Tot slot
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u op werkdagen contact opnemen met de afdeling
Radiologie.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis)

(013) 221 00 00

Radiologie

(013) 221 03 70

Radiologie locatie ETZ Elisabeth
Route 72
Radiologie locatie ETZ Tweesteden
Route 77
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