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KidZ Health Castle – Kindergastro-enterologie 

Totale colonoscopie 

Informatie voor de ouders 

 

 

Een totale colonoscopie is een onderzoek waarbij de dokter met een scoop (buisje met camera) via 

de anus gaat kijken in de hele dikke darm. Dit onderzoek wordt bij kinderen altijd onder volledige 

narcose gedaan omdat dit heel onaangenaam, soms pijnlijk is en lang kan duren.  

Uw kind wordt uw kind opgenomen de dag voor het onderzoek en kan naar huis de dag van het 

onderzoek zelf of ten laatste de dag erna. 

 

VOORBEREIDING THUIS 

Uw kind mag de dag van opname nog een licht ontbijt nemen maar moet erna nuchter blijven. 

 

Wat brengt u mee? 

Voor inschrijving aan de balie 

Kids-ID of ISI+-kaart van uw kind 

Uw bankkaart voor betaling van een voorschot. Cash betaling is niet mogelijk.  

Inlichtingen over aanvullende verzekering 

Voor uw kind 

Kledij, pyjama, ondergoed, pantoffels en toiletgerief voor 3 dagen 

Voor baby’s en peuters: wegwerpluiers krijgt u via het ziekenhuis. 

Eventueel een vertrouwd speeltje of knuffel. 

Als uw kind medicatie neemt: een gedetailleerde lijst van alle thuismedicatie (naam, vorm, dosis, 

tijdstip van toediening) en de medicatie zelf (in de oorspronkelijke verpakking).  

Specifieke medische voeding of voeding bij allergieën. 

 

U BIEDT ZICH AAN IN HET KIDZ HEALTH CASTLE 

Schrijf uw kind eerst in voor hospitalisatie. 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 aangegeven op uw aanmeldingsformulier. Geef uw formulier af aan een 

verpleegkundige. U krijgt daar een kamer toegewezen.  

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

onderzocht worden. Die arts zal dan ook beslissen of het onderzoek zal kunnen doorgaan.  

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.  

http://www.uzbrussel.be/
https://www.uzbrussel.be/web/apotheek/thuismedicatie
https://www.uzbrussel.be/web/guest/maaltijden-kidz
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DE EERSTE DAG VAN OPNAME 

Uw kind krijgt een bloedafname. 

De anesthesist brengt een bezoek op de kamer. 

De darm van uw kind moet leeg zijn voor een goed verloop van het onderzoek. Daarom zal het van 

de verpleegkundige een vloeistof, genaamd PEG, te drinken krijgen. De hoeveelheid van deze PEG-

vloeistof dat uw kind zal moeten drinken is 2 à 4 liter. Deze spoeling wordt gegeven gedurende 

enkele uren tot de darm volledig leeg is. 

Kan uw kind dit niet drinken of is het daarvoor te klein, zal deze vloeistof via een maagsonde 

langs de neus toegediend worden. 

Nadien mag uw kind nog restenarme voeding hebben en dient nuchter te zijn vanaf middernacht. 

De ochtend van het onderzoek zal nog een lavement toegediend worden.  

 

HET ONDERZOEK 

In de operatiezaal wordt de totale colonoscopie onder narcose 

uitgevoerd. Biopten (kleine stukjes darmweefsel) worden afgenomen 

tijdens het onderzoek en achteraf geanalyseerd in het labo. 

Na het onderzoek moet uw kind nog een tijd in de ontwaakzaal 

verblijven tot het goed wakker is. Één van de ouders wordt toegelaten 

in de ontwaakzaal tot uw kind terug mag naar de afdeling.  

 

NA HET ONDERZOEK 

Op de afdeling kan uw kind verder uitrusten van zijn verdoving. Als uw kind goed wakker is mag 

het eerst iets drinken en nadien eten. Uiteraard zal het zich niets herinneren van het onderzoek. 

 

COMPLICATIES 

Het onderzoek houdt weinig risico's in. De kans op perforatie van de darm is minimaal. 

Over het algemeen zijn wat flatulentie (windjes) en eventuele darmkrampen het enige ongemak. 
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