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KidZ Health Castle – Dienst 

Rectale Manometrie 

Informatie voor de ouders 

 

Een rectale manometrie is een onderzoek dat uitgevoerd wordt bij chronische constipatie of 

encopresis (onwillekeurig verlies van stoelgang) en is een drukmeting ter hoogte van het laatste 

deeltje van de dikke darm (= rectum). 

De dokter/verpleegkundige brengt een klein ballonnetje een 3 tot 5-tal cm in de anus. 

Het onderzoek is helemaal niet pijnlijk maar vereist wel de medewerking van en een rustig kind.  

 

VOORBEREIDING THUIS 

Uw kind hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn. 

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. 

Gelieve extra ondergoed/kledij te voorzien. 

 

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 áltijd 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.  

http://www.uzbrussel.be/
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VOOR HET ONDERZOEK 

Voor het onderzoek wordt er een lavementje gegeven om het laatste deel van de darm te ledigen. 

HET ONDERZOEK 

Het kind ligt op de linkerzijde. Een ballonnetje wordt een 3 tot 5-tal cm ingebracht via de anus. 

We meten, drukken en proberen relaxatie op te wekken ter hoogte van de inwendige en uitwendige 

sluitspieren. 

Afhankelijk van de leeftijd zal het kind oefeningetjes moeten doen en actief meewerken.  

Via een spiegel aan de muur kan het kind het onderzoek meevolgen.  

Stilliggen en rustig zijn is noodzakelijk om het onderzoek te doen slagen.  

 

NA HET ONDERZOEK 

Er zijn geen complicaties aan dit onderzoek verbonden en er is geen nazorg nodig. 
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Consultatie   02 477 60 61  

Afspraak onderzoeken  02 477 41 85 

(enkel met een verwijsbrief van uw behandelende arts) 

Gastro KidZ/F940  02 477 70 94  

 Gastrokids@uzbrussel.be  
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