
1   Supportive care bij diagnostiek  

  

1.1    MIBG scan – diagnostisch / therapeutisch  

Diagnostische scan (
123

I-MIBG): bij het maken van een MIBG scan ter bescherming van de schildklier:   

  

Medicijn  Dosering  Start  Duur  

Thyrax (thyroxine)  125 mcg/m
2
 in 1 gift 

NUCHTER ‘s ochtends  

1 dag voor toediening MIBG  3 dagen  

Strumazol  0,5 mg/kg/d in 2 giften  1 dag voor toediening MIBG  3 dagen  

Kalium Jodide capsules / 

drank 

 

1 dd 100 mg, ’s ochtends, 

kan met appelmoes 

ingenomen worden 

  

  

de ochtend van toediening        

MIBG  

 

2 dagen  

  

 

  

Therapeutische scan (
131

I-MIBG): Kaliumjodide, Thyrax en Strumazol in dezelfde doseringen tot resp 2 

weken (KI) en 4 weken (Strumazol en Thyrax) na laatste scan.  

Ouders van patienten die MIBG therapie krijgen: Kaliumjodide 200 mg capsule, 1dd, start de dag van 

MIBG toediening aan het kind, totaal 4 dagen.  

 

De schildklier functie dient gecontroleerd te worden na diagnostische MIBG scans en na MIBG  

therapie: 

 

Voor start:      - FT4 en TSH 

Tijdens profylaxe MIBG therapeutisch:   

 na 1 week en vlak voor 2
e
 MIBG:  - FT4 en TSH  

(streef TSH 0.2 – 1.0 mU/L, FT4 12-30 pmol/L) 

- Hb, Leuco + diff, SGOT en SGPT (ivm zeldzame 

bijwerkingen strumazol 

 

Na beëindiging profylaxe en na diagnostische scans: 

na 1 maand en vervolgens eens per 3 maanden 

gedurende 2 jaar, daarna per half jaar: FT4 en TSH 

 

Bij afwijkende waarden tijdens profylaxe de Thyroxine dosis aanpassen, de kaliumjodide en strumazol 

doseringen wijzigen dus niet, in overleg met kinderendocrinoloog 

 

  

1.2   Ingrepen      

 Uitvoering  

1.2.1   Beenmergpunctie: plaats: spina iliaca posterior (of anterior) superior, bij kleine kinderen eventueel de 

tibia, 1 cm onder de mediale zijde van de tibiakop.  

  Een Beenmerg punctie wordt altijd onder narcose uitgevoerd, tenzij er een contra-indicatie is voor 

narcose. Dan overleg met anaesthesie voor optimale sedatie. 

 De naald wordt ingestoken (recht naar beneden als de patient in buikligging ligt), waarbij de harde 

weerstand van de corticalis wordt doorboord. Daarna staat de naald vast. Er wordt opgetrokken met een 

10 ml spuit, na elke (maximaal) 5 ml dient de naald verplaatst te worden. Na de eerste keer optrekken 

wordt direct een uitstrijkje gemaakt om te beoordelen of inderdaad merg is opgetrokken. In het geval van 

een diagnostische beenmergpunctie bij leukemie wil het beenmerg nog wel eens moeilijk op te trekken 

zijn: er kan dan gebruik gemaakt worden van een 20 cc spuit of van een zogenaamde beenmerg-oogst 

naald. Indien het dan nog niet lukt, kan een botboring gebeuren, ter beoordeling naar de PA.  

 NB voor een beenmergpunctie is er geen ondergrens mbt de thrombocyten: goed afdrukken zo nodig 

  

1.2.2  Christa biopt / Botboring: plaats: spina iliaca posterior (of anterior) superior.  

De botboring geschiedt altijd onder narcose.  



De naald wordt met de mandrijn in de corticalis geplaatst (nadat eventueel met een mesje een incisie in 

de huid is gemaakt, ook kan het gaatje van de tevoren verrichtte beenmergpunctie gebruikt worden), 

totdat de naald vaststaat. Daarna wordt de mandrijn verwijderd, waarna de naald met een licht draaiende 

beweging ongeveer 1 cm in de corticalis wordt “geboord”. Daarna wordt het biopt “afgesneden” door 

een roterende beweging van de naald, of door de naald 1 mm terug te trekken en hem hierna weer 2 mm 

onder een iets andere hoek in te steken. Hierna wordt de naald langzaam draaiend verwijderd. Er zijn 

ook speciale naalden, waarmee het biopt met behulp van een meegeleverde sonde, door de naald heen, 

afgesneden wordt. Het biopt wordt m.b.v. de bijgeleverde sonde door de naald heen “teruggeschoven” 

(dus vanuit de punt van de naald), waarna de hemato-oncologisch laborant het biopt aanneemt om er een 

dep-preparaat van te maken. Hierna gaat het biopt op een gaasje met steriel NaCl 0,9% naar de PA / 

danwel in een potje met medium, dit in overleg met de PA.  

  NB voor een christabiopt is er geen ondergrens mbt de thrombocyten: goed afdrukken zo nodig 

 

1.2.3  Lumbaal punctie:  

Voor een LP dient adequate sedatie te worden gegeven: zie richtlijn procedurele sedatie van de NVK. 

Alleen in geval het voor de patient niet veilig is anaesthesie te krijgen kan de lumbaalpunctie onder 

sedatie gegeven worden. Dormicum iv mag alleen toegediend worden als een anaesthesist of sedatie 

team aanwezig is. (+ lokaal op de plaats waar geprikt gaat worden EMLA zalf ) te doen,. 

Een diagnostische LP geschiedt altijd onder narcose en een  thrombocyten getal van 50 x 10
9
 /l, zonodig 

wordt tevoren een transfusie gegeven. Overige (therapeutsiche) LP’s kunnen worden gegeven met een 

thrombocyten getal > 10 x10
9
 /l, mits de patient goed stil ligt en er een ervaren arts / nurse practitioner 

prikt. Anders kan overwogen een ondergrens van 50 x 10
9
 /l te hanteren.  

Uivoering: plaats tussen L3-L4 of tussen L4-L5 (onder de crista iliaca). De patient wordt op de zij op de 

behandeltafel gelegd, als een hoepel, met de neus naar de knieen. Er dient op gelet te worden dat er geen 

torsie is van de wervelkolom.  

Als intrathecale medicatie gegeven is dient de 4 uur in Trendelenburg te liggen. Uiteraard moet hierbij 

rekening worden gehouden met de leeftijd van het kind; een klein kind kan niet gedwongen worden te 

blijven liggen. Er mag wel naar het toilet gegaan worden. Bij hoofdpijn na een LP kan een volgende 

keer geadviseerd worden langer (bijv 24 uur) plat te blijven liggen. 

 

De medicatie wordt met een gesloten systeem gegeven, dat wil zeggen dat de medicatie door de 

apotheek zo wordt afgeleverd, dat het zonder verdere handelingen aangesloten kan worden op de LP 

naald, incl de NaCl 0.9% flush. 

  Dormicum dosering :   

• rectaal : 0.2 - 0.4 mg/kg (max. 10 mg)  

• IV : 0.1-0.2 mg/kg, max 15mg, LANGZAAM inspuiten !  

o Ambu klaarleggen en zuurstof in de buurt   

o Anexate (Flumazenil) klaarleggen (niet optrekken) : 0.01 mg/kg (max 0.2 mg), 

eventueel na 1 minuut herhalen (max. 4 x herhalen)  

  

 

1.2.4 Rickham / Ommaya punctie:  

Er is geen thrombocyten ondergrens. 

Uitvoering: dmv de kleinste lumbaal naald of met een vleugelnaald, max 25 G. De insteekplaats wordt 

gedesinfecteerd. Als medicatie wordt toegediend dient de naald daarna nog doorgespoten te worden met 

2 ml NaCl 0,9% (zodat de medicatie ook uit het Rickham systeem verwijderd is, in geval van interferon 

bij een craniofaryngeoom kan met 1 ml flush worden volstaan). De medicatie wordt met een gesloten 

systeem gegeven, dat wil zeggen dat de medicatie door de apotheek zo wordt afgeleverd, dat het zonder 

verdere handelingen aangesloten kan worden op de LP naald, incl de NaCl 0.9% flush. 

    De patient mag meteen rechtop zitten, zowel tijdens als na het toedienen van medicatie  

  

  

Steriliteit 

Bovenstaande handelingen worden uitgevoerd met steriele handschoenen. Mondkap, schort en muts 

zijn niet nodig. 

 

1.3   Pijnbestrijding  



Na een beenmergpunctie kan zo nodig paracetamol gegeven worden. Zie ook hoofdstuk 9 voor 

pijnbestrijding  

 

1.4 Sedatie  

 

1.4.1 Sedatie voor beeldvormende diagnostiek  

MRI of CT onder sedatie gebeurt alleen in de kliniek volgens het afdelingsbeleid. Chloralhydraat: 50 

mg/kg rectaal, max 2 gram, of oudere kinderen valium oraal minstens 45 minuten voor de ingreep. Een 

verpleegkundig specialist of arts moet mee, monitor aangesloten en O2 en ambu bij de hand 

Baby <1 jaar kan in vacuum matrasje onder MRI of CT 

 

1.4.2  sedatie voor bioptie 

 Bij voorkeur gebeurt een biopt onder narcose. Eventueel kan dormicum worden gebruikt voor sedatie 

 

1.4.3 sedatie voor PICC lijnen  

 Het plaatsen van een PICC lijn kan zonder narcose gebeuren. Zo nodig kan dormicum worden gebruikt.  

 

1.4.4 sedatie voor MIBG therapeutisch 

  Promethazine 0.5 mg/kg/keer, max 3dd.  eventueel valium  0.1-0.3 mg/kg in 2-3 doses. 

 

1.4.5sedatie  bij Brachytherapie  

  Promethazine 0.5 mg/kg/keer, max 3dd.  eventueel valium  0.1-0.3 mg/kg in 2-3 doses. 

 

1.4.6  sedatie voor Radiotherapie 

Als de patiënt niet voldoende stil ligt voor de radiotherapie, dient de radiotherapie onder narcose plaats te 

vinden. Bij onrustige kinderen kan evt valium worden gegeven. 

 

  

 

   

  


