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RECTALE MANOMETRIE

Wat is een rectale manometrie?
Een rectale manometrie is een onderzoek dat
uitgevoerd wordt bij constipatie, en is eigenlijk
een drukmeting thv. de anus.
De dokter brengt een klein ballonnetje een 5 tal
cm in de anus.
Dit onderzoek is helemaal niet pijnlijk maar
vereist wel de medewerking van het kind.
Voorbereiding
Niet nuchter
De dokter zal voor het onderzoek voelen of het
rectum leeg is. Zo niet zal er een fleet worden
gegeven voor het onderzoek.
Onderzoek zelf.
Het ballonnetje wordt ingebracht bij het kind in
linker zijligging.
Het ballonnetje wordt opgeblazen om de
stoelgang na te bootsen en de drukken te meten
thv. de inwendige en uitwendige sluitspieren.
Het kind zal oefeningetjes moeten doen en kan
ook effectief zien op het computerscherm wat er
gebeurt en actief meewerken.
Nazorg
Geen nazorg nodig.

U komt met uw kind naar de dienst kindergastro
voor een rectale manometrie.

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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