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Je kind moet binnenkort een gastroscopie ondergaan. Deze folder vertelt je meer over de voorbereiding en het verloop van
dit onderzoek. Heb je na het lezen van deze folder nog vragen?
De artsen en verpleegkundigen geven je graag meer uitleg.

Wat is een gastroscopie?
Een gastroscopie is een onderzoek waarbij een gastro-enteroloog
(maag-darmarts) de binnenzijde van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm bekijkt. Hiervoor wordt een endoscoop gebruikt,
een flexibele buis met glasvezels en een videocamera die licht en
beeld kunnen doorgeven.
Met een gastroscopie kunnen afwijkingen van de slokdarm, de maag
en de twaalfvingerige darm worden opgespoord. Dit zijn bijvoorbeeld zweertjes, ontstekingen, bloedingen en gezwellen.
Ook kan de specialist een stukje weefsel wegnemen voor onderzoek.

Voorbereiding
Je kind wordt hiervoor een dag opgenomen op de dienst kindergeneeskunde.
Stel je kind gerust. Waarschijnlijk ziet het op tegen het onderzoek,
wat heel begrijpelijk is. Bereid je kind daarom voor op het onderzoek. Vertel je zoon of dochter wat er zal gebeuren zonder het
mooier voor te stellen en hou hierbij rekening met de leeftijd. Het
is belangrijk dat je kind alles begrijpt. Jij kent je kind beter dan wij,
maar we willen je graag helpen als je vragen hebt.
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Je kind moet nuchter zijn. Als je kind medicatie neemt zal de arts
met jou bespreken of die medicatie even moet worden stopgezet of
gewoon verder mag ingenomen worden.

Uitvoering
Bij je kind wordt een katheter geplaatst. Een katheter is een plastic
buisje dat in een ader wordt geplaatst. Bij het plaatsen wordt een
prik gegeven, wat een onaangenaam gevoel geeft. De katheter
wordt bevestigd met een pleister. Krijgt je kind een volledige narcose, dan wordt de katheter door de anesthesist geplaatst.
Op het ogenblik dat je kind opgeroepen wordt voor de gastroscopie,
zal het met het bed naar de onderzoeksafdeling gebracht worden. Je
kunt je zoon of dochter begeleiden.
Op de afdeling wordt via de katheter een infuus aangeschakeld. Via
deze weg kan de arts slaapmedicatie geven waardoor je kind niets
van het onderzoek zal merken.
Zodra je kind slaapt, zal de arts je vragen de onderzoekskamer te
verlaten.

Het onderzoek
Een gastroscopie duurt gemiddeld vijftien minuten.
De arts zal een ring plaatsen tussen de tanden om te voorkomen
dat de tanden de endoscoop beschadigen.
Soms zal de arts wat lucht in de maag blazen om de maag beter te
kunnen beoordelen. Dat kan ervoor zorgen dat je kind achteraf een
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boertje laat, of wat meer windjes, om de lucht weer uit de maag te
laten ontsnappen.
Meestal worden er stukjes weefsel genomen voor onderzoek.

Na het onderzoek
Na het onderzoek wordt je kind overgebracht naar een ontwaakruimte.
Je kunt je installeren naast het bed. Zodra je kind voldoende wakker
is, wordt het terug overgebracht naar de dienst kindergeneeskunde.
Heeft je kind dorst, dan mag je na overleg met de verpleegkundige
een slokje water aanbieden. We proberen altijd eerst met water, dit
is veiliger mocht je kind zich verslikken.
Als het drinken van water zonder problemen gaat, kunnen we overschakelen op normale voeding.

Het resultaat

Het resultaat van de gastroscopie wordt meegedeeld door de
behandelende arts van je kind.
De specialist zal je altijd mondeling een voorlopig resultaat
meegeven van wat er gezien is tijdens het onderzoek. Dit
gebeurt ofwel onmiddellijk na het onderzoek ofwel later op
de dagzaal of de patiëntenkamer.
Het definitieve resultaat en het resultaat van de stukjes
weefsel worden opgestuurd naar je behandelende arts. Dat
resultaat mag je zeven dagen na het onderzoek verwachten.
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Praktische gegevens
Kindergastro-enterologie UZ Leuven
Prof. dr. Ilse Hoffman, afdelingshoofd

Adres
UZ Leuven campus Gasthuisberg
Kindergastro-enterologie
Herestraat 49
3000 Leuven
Tel. 016 34 38 43
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Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de
dienst communicatie UZ Leuven.
Ontwerp en realisatie
Deze tekst werd opgesteld door de dienst kindergeneeskunde in samenwerking
met de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700507.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.

Als patiënt
kunt u uw afspraken,
facturen en persoonlijke
gegevens ook online
raadplegen via mynexuz.
Surf naar www.mynexuz.be
voor meer informatie.
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