Gastroscopie bij kinderen
U kindje ondergaat binnenkort een onderzoek van de slokdarm, de maag en het eerste deel van de dunne
darm. Dit gebeurt tijdens een onderzoek dat gastroscopie wordt genoemd.
Het is de bedoeling dat u, eventueel samen met uw kind, deze brochure leest en u voorbereidt op dit
onderzoek. Na het lezen kunt u nog vragen stellen aan de arts die u heeft onderzocht en /of verpleegkundigen
op de afdeling.

Wat is een gastroscopie?
Een gastroscopie is een onderzoek dat toelaat de binnenkant van de slokdarm, de maag en het duodenum (=
twaalfvingerige darm = eerste deel van de dunne darm) te onderzoeken. Dit gebeurt met een flexibele buis
(gastroscoop) die via de mond en keel wordt ingebracht in de slokdarm en verder wordt opgeschoven om de
maag en duodenum te onderzoeken. De gastroscoop bevat een lichtbron en microcamera op het uiteinde die
aangesloten is op een tv-toestel zodat een kleurenbeeld bekomen wordt van de binnenzijde van de slokdarm,
maag en duodenum. Doorheen de gastroscoop kunnen andere instrumenten worden ingebracht voor het
afnemen van weefselstalen (biopsies). Via de gastroscoop kan lucht worden ingeblazen en vocht afgezogen om
het zicht te verbeteren.

Doel van het onderzoek




De reden te achterhalen van slikmoeilijkheden, misselijkheid, braken, zuurbranden, maagbloedingen, …
Zo nodig stukjes slijmvlies van de maag of dundarmwand te nemen voor microscopisch onderzoek
Zo nodig een behandeling uit te voeren (poliepen wegnemen, bloedingen stoppen, …)

Voorbereiding van het onderzoek
Vanaf middernacht voor het onderzoek mag niets meer worden gegeten of gedronken daar het onderzoek
onder algemene verdoving gebeurt. Hiervoor dient voordien een vragenlijst en een instemmingsverklaring
ingevuld te worden, u kunt hier het best voor naar de dienst preop gaan, route 71.

Verloop van het onderzoek
Het onderzoek duurt normaal 5 à 10 minuten. Er wordt een infuus aangebracht waarlangs men de sederende
(=slaapverwekkende) medicatie kan toedienen.
Tijdens het onderzoek wordt via de gastroscoop wat lucht ingeblazen zodat de slokdarm, maag en
duodenum zich ontplooien en het kijken vergemakkelijkt wordt.
Na het onderzoek verblijft uw kindje nog even op de recovery afdeling (ontwakingsruimte), zodra uw
kindje hier toekomt wordt u geroepen om daar naartoe te gaan.

Na het onderzoek
Na het onderzoek kan de keel wat geïrriteerd zijn en kan het zijn dat uw kindje last heeft
van opboeren door de lucht die tijdens het onderzoek werd ingebracht.
Een uur na het onderzoek is de verdoving grotendeels uitgewerkt en kan uw kindje
beginnen met drinken. Wacht tot de verpleegkundige u iets brengt. Iets later
krijgt uw kindje nog iets om te eten.
Indien er hierbij geen complicaties zijn, kan uw kindje vertrekken naar huis.
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