INFOBROCHURE
KINDERGASTROENTEROLOGIE
UZ BRUSSEL

TOTALE COLONOSCOPIE

Een totale colonoscopie is een onderzoek
waarbij de dokter met een scoop (buisje met
camera) gaat kijken in de hele dikke darm via
de anus. Dit onderzoek wordt bij kinderen
altijd onder volledige narcose gedaan omdat dit
heel onaangenaam, soms pijnlijk is en lang kan
duren.
Voor dit onderzoek wordt uw kind opgenomen
de dag voordien en kan het naar huis de dag
van het onderzoek zelf of meestal de dag na het
onderzoek.
Voorbereiding
Dag voordien opname nuchter na licht ontbijt.
Preoperatief bloedonderzoek.
Bezoek van anesthesist.
Leegmaken van de darm:
hiervoor wordt via de neus een maagsonde
geplaatst en een spoeling wordt gegeven
gedurende enkele uren tot de darm volledig
leeg is.
Nadien mag uw kind nog restenarme voeding
hebben tot middernacht.
Onderzoek zelf
In de operatiezaal wordt de totale colonoscopie
onder narcose uitgevoerd. Na het onderzoek
moet uw kind nog een tijd in de ontwaakzaal
verblijven om wakker te worden van zijn
verdoving. Één van de ouders wordt toegelaten
in de ontwaakzaal tot het kind terug mag naar
de afdeling.
Nazorg
Op de afdeling kan uw kind verder uitrusten
van zijn verdoving en uiteraard zal het zich
niets herinneren van het onderzoek

U komt met uw kind naar het ziekenhuis voor
onderzoek
U meldt zich aan bij de inschrijvingen in de
inkomhal van het kinderziekenhuis met de
SIS-kaart van uw kind
U laat uw kind inschrijven voor hospitalisatie.
Afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de
bezetting op het ogenblik van opname komt
uw kind terecht op VP01, VP02 of VP05
Met uw papieren begeeft u zich naar de juiste
afdeling op niveau -1, waar u een kamer krijgt
toegewezen.
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Gelieve ons ALTIJD en zo snel mogelijk te
verwittigen indien u te laat aanwezig zal zijn :
Tel : 02/4776069 - 02/4778150 - 02/4763621
Voor een nieuwe afspraak :
02/4774185 - 02/4775719

