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PH - METRIE
IMPEDANTIE-METING

Wat zijn deze onderzoeken?
Een pH-metrie of impedantiemeting zijn onderzoeken
om gastro-oesofageale reflux op te sporen. Met een
pH-metrie zoeken we enkel zure reflux op, terwijl met een
impedantie-meting zowel zure als niet-zure terugvloei
gemeten wordt.
Voorbereiding
Minstens 2 uur nuchter vóór het onderzoek.
Vragen aan de arts of verpleegkundige of de
thuismedicatie al dan niet moet worden verder gegeven
tijdens het onderzoek.
Onderzoek zelf
We druppelen eerst de neus in met Nesivine® om de
slijmvliezen te ontzwellen.
Een fijne sonde wordt via het neusgat tot in de slokdarm
gebracht.
Dit is niet pijnlijk, maar zeker niet aangenaam.
De sonde is verbonden met een toestel dat alle gegevens
in een geheugen opslaat.
Op de dienst radiologie wordt d.m.v.fluoroscopie
(=doorlichting) gekeken of de sonde op de juiste plaats
zit. Indien nodig wordt de sonde daar verplaatst.
De sonde moet minstens 20 uur ter plaatse blijven.
De verpleegkundigen geven een "observatieblad" mee om
allerlei gegevens (voeding, liggen, slapen, hoesten,
braken, inname van medicatie …) zorgvuldig te noteren
en zullen u vragen om de "event-marker" op het toestel te
gebruiken. Goed noteren van symptomen/klachten tijdens
het onderzoek is van groot belang voor de interpretatie
van het onderzoek.
Kinderen zijn soms snel ! Aan ouders wordt gevraagd om
goed op te letten dat het kind de sonde niet uittrekt of
ontkoppelt.
De volgende morgen komt u terug naar het ziekenhuis om
de sonde te laten verwijderen. Vergeet niet uw
"observatieblad" mee te nemen !
Nazorg
Er is geen nazorg nodig.
Verwikkelingen
Dit is een erg veilig onderzoek. Complicaties werden
nooit vermeld.

U komt met uw kind naar de dienst kindergastro
voor een pH-metrie of een impedantie-meting.

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 kan 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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