Dorstproef
Kindergeneeskunde

Beter voor elkaar
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Inleiding
Er zal binnenkort bij uw kind een dorstproef worden uitgevoerd. Een
onderzoek in een ziekenhuis kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. In deze
folder willen wij u en uw kind informeren over de voorbereiding voor het
onderzoek, wat u en uw kind van het onderzoek kunnen verwachten en
over de nazorg. Een goede voorbereiding geeft vaak meer zekerheid en
vertrouwen.

Wat houdt een dorstproef in?
Uw kind krijgt deze proef, omdat uw kind veel drinkt en/of veel plast. De
vraag is of uw kind veel plast, omdat uw kind veel drinkt of dat uw kind veel
drinkt, omdat uw kind veel plast.
Met deze test kan dit worden onderzocht. In een normale situatie zal
wanneer er weinig vocht in het lichaam wordt opgenomen, bij dorsten, de
hypofyse (een klier in de hersenen) daarop reageren door ADH
(antidiuretisch hormoon) te maken. Als reactie hierop zal de nier de urine
gaan concentreren en minder urine uitscheiden.
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Houd er rekening mee dat het onderzoek een hele dag duurt. Het kan zijn
dat de kinderarts naar aanleiding van de uitslagen beslist het onderzoek
eerder af te ronden.
• Tijdens het onderzoek, het dorsten (dorstproef) wordt de concentratie
van de urine gecontroleerd;
• Uw kind mag tijdens het onderzoek niet eten en drinken;
• Bij het starten van het onderzoek dient uw kind uit te plassen;
• Daarna wordt uw kind gewogen;
• Na een half uur wordt er bloed bij uw kind afgenomen door middel van
een prik om de vochthuishouding te bepalen. Uw kind krijgt hierbij een
koud en trillend kindvriendelijk apparaatje, de buzzy®, op de arm om de
pijn van de prik te verminderen;
• Vanaf een half uur na de bloedafname dient uw kind elk uur (in totaal
maximaal 9 keer) te plassen. De urine wordt opgevangen. Er wordt
bijgehouden hoeveel uw kind elke keer plast en de concentratie en het
zoutgehalte van de urine worden een aantal keer op het laboratorium
gecontroleerd;
• Uw kind wordt tijdens het onderzoek nog een aantal keer gewogen om
na te gaan of uw kind niet te veel uitdroogt;
• Ook wordt de bloeddruk van uw kind een aantal keer gecontroleerd
tijdens het onderzoek;
• Nadat uw kind 8 keer heeft geplast wordt nogmaals bloed bij uw kind
afgenomen door middel van een prik met behulp van de buzzy®.
• Als uw kind dreigt uit te drogen wordt het onderzoek gestaakt.
Voor uw kind is het prettig als u uw kind begeleidt bij het prikken en het
onderzoek. U krijgt hierbij hulp van de pedagogische zorg of een
verpleegkundige.
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Voorbereiding
Uw kind mag voor het onderzoek een licht ontbijt nuttigen, bestaande uit
een beschuit met beleg, zonder thee, koffie en melkproducten. Uw kind mag
op de dag van het onderzoek tot 8:30 uur onbeperkt water drinken.

Nazorg
Uw kind mag als hij/zij zich goed voelt, nadat hij/zij wat gegeten en
gedronken heeft naar huis.

Uitslag
U krijgt op de kinderafdeling een afspraak bij de kinderarts mee. De
kinderarts zal met u en uw kind tijdens deze afspraak de uitslag bespreken
en vertellen wat er verder gaat gebeuren.
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Toestemming
In het ziekenhuis bestaan rechten en plichten die volgens de WGBO (Wet
op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) zijn vastgesteld.
Dit betekent onder andere dat u en uw kind duidelijke informatie krijgen van
de mensen die in het ziekenhuis werken, voordat er een onderzoek wordt
gedaan. Dit heet informatie en toestemming. Als uw kind onder de twaalf
jaar is, moet u als ouder/ verzorger toestemming geven voor een
onderzoek. Als uw kind de leeftijd heeft tussen twaalf en zestien jaar, dan
moeten u en uw kind toestemming geven voor een onderzoek. Als uw kind
ouder is dan zestien jaar, dan mag het zelf toestemming geven voor een
onderzoek. Meer uitleg over deze wet is te vinden op de internetsite: www.
jadokterneedokter.nl

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft kunt u contact
opnemen met:
Polikliniek Kindergeneeskunde
T 010-2975340
Verpleegafdeling Kindergeneeskunde
T 010-2975274
Pedagogische zorg
T 010-2975243
www.ikazia.nl
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Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl
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