informatie
voor patiënten

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 stukjes
weefsel wegnemen voor onderzoek onder de microscoop.
Dit doet geen pijn.

WAT JE BEST VERTELT VOORAF
Je kind wordt hiervoor een dag opgenomen op de kinderafdeling. Stel je kind gerust. Waarschijnlijk ziet het op tegen het onderzoek, wat heel begrijpelijk is. 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. Wil je hierbij graag extra
ondersteuning dan kan je zeker bij ons terecht.
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 infuuskatheter 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. Daarom zal worden
voorgesteld om iets vroeger naar het ziekenhuis te komen om een lokaal verdovende zalf aan te brengen alvorens geprikt wordt. Soms kan je deze zalf ook al thuis
aanbrengen voor je naar het ziekenhuis komt. De katheter wordt bevestigd met een pleister.

HET ONDERZOEK ZELF
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 anesthesist slaapmedicatie geven waardoor je kind niets van het onderzoek
zal merken. Zodra je kind slaapt, zal de arts je vragen de
onderzoekskamer te verlaten.
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 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 kinderafdeling, straat 383.
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
De specialist zal je altijd al mondeling vertellen wat
er tijdens het onderzoek werd gezien. Het definitieve
resultaat van de biopsies (stukjes weefsel die onder
de microscoop worden bekeken) is een week later
gekend. Dit resultaat wordt opgestuurd naar je verwijzende arts.
Een afspraak ter bespreking van deze resultaten kan
je maken voor het verlaten van de kinderafdeling.
Vraag ook zeker afwezigheidsattesten voor school/
werk indien nodig.
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