Gastroscopie bij kinderen
In overleg met de behandelend kinderarts is besloten tot een gastroscopie bij
uw kind. Een gastroscopie is een on
onderzoek waarmee de internist of de maagaagdarmdarm-lever arts de binnenkant van de slokdarm, maag en twaalfvingerige
twaalfvingerige darm
bekijkt.
bekijkt. Het doel van dit onderzoek is om de oorzaak van de klachten van uw
kind te onderzoeken. In deze folder leest u alles over het onderzoek en de
voorbe
voorbereiding daarop.

Gastroscopie
Bij een gastroscopie gebruikt de internist of de maag-darm-leverarts een endoscoop om de
binnenkant van de slokdarm, de maag en de twaalfvingerige darm te bekijken. Een endoscoop
is een soepele slang met aan het uiteinde een videocameraatje. Tijdens het onderzoek wordt
de endoscoop via de mond, slokdarm en maag tot in de twaalfvingerige darm ingebracht. Op
een beeldscherm kan de arts de binnenkant van de organen bekijken.
Voorbereiding
De voorbereiding is afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de plaats waar de scopie zal
plaatsvinden. Als de kinderarts bepaalt dat het onderzoek onder narcose moet plaatsvinden,
dan zal de scopie op de operatiekamer uitgevoerd worden. Enkele weken van tevoren wordt u
met uw kind verwacht op het pre-operatief spreekuur (POS) voor een gesprek met de
anesthesist.
Als de scopie onder plaatselijke verdoving plaatsvindt, zult u via de internist of de maagdarm-leverarts instructies meekrijgen over de voorbereiding. Het onderzoek vindt dan plaats
op de scopiekamer.
In alle gevallen is het belangrijk dat de maag van uw kind leeg is. Daarom mag uw kind vanaf
24.00 uur niets meer eten of drinken. Dit gaat in overleg met de behandelend kinderarts en
de anesthesist.
Opname
Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich met uw kind bij de balie van de verpleegafdeling
waar uw kind een aantal uren wordt opgenomen. Een verpleegkundige begeleidt uw kind naar
een kamer. Uw kind krijgt een infuusnaaldje in een van de handen of een arm.

op
Onderzoek o
p de operatiekamer
Uw kind wordt naar de operatiekamer gebracht.
gebracht Een van de ouders mag mee
me naar binnen
totdat het kind slaapt. De anesthesioloog brengt uw kind in slaap met een kapje of een prik.
Daarna wordt uw kind op de linkerzijde gelegd en wordt er een bijtring tussen de tanden
ta
geplaatst. Vervolgens wordt het onderzoek gestart.

Onderzoek op de scopiekamer
Uw kind wordt naar de scopiekamer gebracht. Een van de ouders mag mee naar binnen totdat
het kind slaapt. Uw kind krijgt een slaapmiddel
slaapmi
toegediend via een infuusnaaldje,
infuusnaaldje waarna uw
kind gaat slapen. Daarna wordt uw kind op de linkerzijde gelegd en wordt er een bijtring
bij
tussen de tanden geplaatst. Vervolgens wordt het onderzoek gestart.
g start. Uw kind zal tijdens het
onderzoek nog wel reageren, maar weet er naderhand niets meer van.

Het verloop van het onderzoek
De internist of de maag-darm
darm-leverarts schuift de endoscoop door de mond van uw kind via
de slokdarm naar de maag en de twaalfvingerige
twaalfvingerige darm om deze van binnen te bekijken. Om
de maag beter te kunnen inspecteren, wordt er tijdens het onderzoek lucht (CO2) in de maag
geblazen. Het is normaal
al dat uw kind hierdoor lucht opboert. Soms neemt de arts kleine
stukjes weefsel (biopten) af voor verder onderzoek. Tijdens en na het onderzoek wordt uw
kind met behulp van een monitor bewaakt, totdat hij/zij goed wakker is.
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Duur van het onderzoek
Het hele onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Wanneer het onderzoek onder narcose
plaatsvindt, duurt het ongeveer 30 minuten.
Complicaties
Een gastroscopie leidt vrijwel nooit tot complicaties.
Uw kind kan wel wat last krijgen van een pijnlijke keel. Doordat tijdens het onderzoek lucht in
de maag geblazen wordt, kan uw kind ook nog enige tijd last hebben van een opgeblazen
gevoel. Dit verdwijnt door te boeren en winden te laten.
De uitslag
U krijgt de uitslag van het onderzoek van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Soms
kan de internist of de maag-darm-leverarts u direct na het onderzoek al een voorlopig
verslag geven. Als er weefselstukjes (biopten) zijn weggenomen, duurt het ongeveer 7
werkdagen voordat de uitslag bekend is.
Nazorg
Uw kind wordt na afloop van het onderzoek weer teruggebracht naar de afdeling waar hij/zij
is opgenomen. Uw kind kan na het onderzoek weer gewoon eten en drinken. Het is wel
belangrijk dat uw kind dan goed wakker is. Uw kind mag naar huis als hij/zij voldoende is
bijgekomen van het onderzoek.
Bericht van verhindering
Bent u op de afgesproken dag en/of tijd verhinderd, bel dan zo snel mogelijk met de
polikliniek Interne Geneeskunde. Het telefoonnummer is 0485–84 53 60.
Meer informatie
Heeft u nog vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de Poli Interne
Geneeskunde op telefoonnummer 0485–84 53 60.
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