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KidZ Health Castle - Kindergastro-enterologie 

Gastroscopie 

Informatie voor de ouders 

 

Een "gastroscopie" is een onderzoek waarbij de dokter met een endoscoop (buis/slang met een 

camera) 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 onaangenaam. 

VOORBEREIDING THUIS 

Onder 1 jaar: nuchter vanaf 04 u. 

Boven 1 jaar: nuchter vanaf middernacht. 

Is er voor uw kind een anesthesie voorzien? Plak bij het vertrek thuis een lokaal anestheticum 

(verdovingsmiddel) op de huid in de elleboogplooien of op de handrug. (vb Emla®, Rapidan®) 

U kan dit laten voorschrijven door uw behandelende arts. 

Wat brengt u mee? 

Kids-ID of ISI+-kaart van uw kind. 

Een kleine snack en een drankje zodat uw kind na het onderzoek iets kan eten of drinken. 

Graag ook de thuismedicatie van uw kind meebrengen aub.  

U BIEDT ZICH AAN IN HET KIDZ HEALTH CASTLE 

U zorgt best dat u een kwartier voor de afspraak aanwezig bent in het KidZ Health Castle.  

 

U bent te laat of u kan niet komen? 

Verwittig de dienst Gastro KidZ altijd en zo snel mogelijk. 

Indien u te laat komt, kunnen wij niet verzekeren dat al de geplande onderzoeken kunnen 

doorgaan. 

 

Inschrijven 

Schrijf uw kind eerst in. Dit kan aan de balie, nadat u aan de ticketkiosk een ticket heeft genomen. 

De balie vindt u in de inkomhal van het KidZ Health Castle (zone F/route 990). U krijgt na het 

inschrijven een aanmeldingsformulier. 

Volg het routenummer 940 om naar de eenheid Gastro KidZ/F940 te wandelen.  

 

Aanmelden 

Geef uw formulier af aan een verpleegkundige of plaats het in het voorziene bakje en neem plaats 

in de wachtzaal. 

De meeste kinderen moeten nuchter zijn. Wij vragen u nadrukkelijk niet te eten of te drinken in de 

wachtzaal. 

Kinderen met koorts, acute luchtweginfecties, besmettelijke ziektes, zullen eerst door een arts 

onderzocht worden. De arts zal dan beslissen of het onderzoek kan doorgaan.  
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HET ONDERZOEK 

Bij een "gastroscopie" wordt een endoscoop via de mond ingebracht. Tijdens dit onderzoek 

worden ook biopten genomen (dit zijn stukjes weefsel ongeveer speldekop groot). Deze biopten 

worden microscopisch onderzocht.  

Een kind onder de leeftijd van 1 jaar krijgt geen verdoving omwille van het risico op 

ademhalingsmoeilijkheden.  

Verdoving bij een ouder kind, heeft vooral als doel de angst weg te nemen. 

In ons centrum worden de kinderen ouder dan 1 jaar door een 

kinderanesthesist kort in slaap gedaan. 

NAZORG 

Was er geen verdoving tijdens het onderzoek? Uw kind zal snel terug 

kunnen eten en drinken. Wacht wel tot de verpleegkundige u hiervoor de 

toelating geeft. 

Had uw kind een verdoving of anesthesie? Dan moet het uitgeslapen 

zijn voor het kan eten, drinken en naar huis gaan. Meestal heeft het 

slechts een vage herinnering van het onderzoek. 

Uw kind moet evenwel de volgende 24u onder toezicht blijven van een 

volwassene. 

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. 

De kans op perforatie is minimaal.  

Meld eventuele stollingsproblemen in de familie of bij het kind op voorhand aan de arts. In dit 

geval kan een bloedingsrisico optreden tijdens de procedure.  
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