Een "gastroscopie" is een onderzoek waarbij de dokter met een
endoscoop (buis/slang met een camera aangepast aan leeftijd van
het kind) via de mond gaat kijken in de slokdarm, de maag en
het eerste deel van de dunne darm
Dit onderzoek is niet pijnlijk, maar wel erg onaangenaam.
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Voorbereiding :
Onder 1 jaar: nuchter vanaf 04 u.
Boven 1 jaar: nuchter vanaf middernacht.
Het onderzoek
Bij een "gastroscopie" wordt een endoscoop via de mond
ingebracht. Tijdens een endoscopie worden er ook biopten
genomen (dit zijn stukjes darmweefsel -ongeveer speldekop
groot- die via een tangetje genomen worden). Deze biopten
worden dan microscopisch onderzocht.
Een kind onder de leeftijd van 1 jaar krijgt geen sedatie owv
het risico op ademhalingsmoeilijkheden.
Sedatie of verdoving bij een ouder kind, heeft vooral als doel
de angst weg te nemen.
Afhankelijk van de leeftijd en de angst van uw kind wordt een
lichte sedatie via een intraveneuse perfusie (= prik) of via
intrarectale weg (= zoals suppo) toegediend.
Het kind en de ouders hebben inspraak over de vorm van
sedatie die toegediend wordt.
Oudere kinderen (>12 jaar) hebben vaak geen sedatie nodig.
Dan wordt enkel de keel verdoofd met een spray.
Nazorg
Indien er geen sedatie was, kan het kind onmiddellijk eten en
drinken.
Indien er sedatie is geweest dient uw kind uitgeslapen te zijn
alvorens het kan drinken, eten en naar huis kan. Meestal heeft
het kind slechts een vage herinnering van het onderzoek.
Bij een keelverdoving moet die eerst uitgewerkt zijn alvorens
te eten of te drinken (+/- 30 min).
Verwikkelingen
Winderigheid en krampen als gevolg van de ingeblazen lucht
zijn mogelijk.
Dit is een zeer veilig onderzoek maar bij kinderen met een
neurologische aandoening is er een miniem risico op
ademhalingsmoeilijkheden.
Er is theoretisch een zeer klein risico op perforatie van de
maag en/of de darm.

U komt met uw kind naar de dienst kindergastro
voor een "gastroscopie"

U meldt zich aan bij de inschrijvingen in de
inkomhal van het Kinderziekenhuis met de SISkaart van uw kind
U vraagt een formulier voor kindergastro,
daarna komt u naar de
eenheid Kindergastro op Niveau -1
U geeft uw formulier af aan een verpleegkundige
en neemt plaats in de wachtzaal.
Gezien de meeste kinderen nuchter moeten zijn
vragen wij u met aandrang niet te eten of te
drinken in de wachtzaal.
Gelieve voor uw kind eten en drinken mee te
brengen zodat uw kind iets eten of drinken na het
onderzoek.
Gelieve ons ALTIJD en zo snel mogelijk te
verwittigen indien u niet of te laat aanwezig zal
zijn
Tel: 02/4776069
02/4778150
02/4763621
Voor een nieuwe afspraak :
Tel: 02/4774185
02/4775719
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