INFOBROCHURE
KINDERGASTRO-ENTEROLOGIE
KidZ Health Castle
UZ BRUSSEL

GASTROSCOPIE

Een "gastroscopie" is een onderzoek

Een kind onder de leeftijd van 1 jaar krijgt

waarbij de dokter met een endoscoop

geen sedatie owv het risico op

(buis/slang met een camera aangepast aan

ademhalingsmoeilijkheden.

leeftijd van het kind) via de mond gaat

Sedatie of verdoving bij een ouder kind, heeft

kijken in de slokdarm, de maag en het

vooral als doel de angst weg te nemen. In

eerste deel van de dunne darm

ons centrum worden de kinderen >1 jaar

Dit onderzoek is niet pijnlijk, maar wel erg

door een kinderanesthesist kortstondig in

onaangenaam.

slaap gedaan.

Voorbereiding :

Nazorg

Onder 1 jaar: nuchter vanaf 04 u.

Indien er geen sedatie was, kan het kind

Boven 1 jaar: nuchter vanaf middernacht.

onmiddellijk en na overleg met de

Indien er voor uw kind een anesthesie

verpleegkundige eten en drinken.

voorzien is, gelieve bij het vertrek thuis

Indien er sedatie is geweest dient uw kind

een lokaal anestheticum op de huid thv

uitgeslapen te zijn alvorens het kan drinken,

elleboogplooien/handen te plakken. ( vb

eten en naar huis kan. Meestal heeft het kind

Emla®, Rapidan®)

slechts een vage herinnering van het

U kan dit laten voorschrijven door uw

onderzoek.

behandelende arts.
Wanneer uw kind een sedatie of anesthesie
Het onderzoek

heeft gehad, dient u de volgende 24u na

Bij een "gastroscopie" wordt een

anesthesie toezicht te voorzien door een

endoscoop via de mond ingebracht.

volwassen persoon.

Tijdens een endoscopie worden er ook
biopten genomen (dit zijn stukjes
darmweefsel -ongeveer speldekop grootdie via een tangetje genomen worden).
Deze biopten worden dan microscopisch
onderzocht.
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Verwikkelingen
Winderigheid en krampen als gevolg van de

Gelieve voor uw kind eten en drinken mee

ingeblazen lucht zijn mogelijk.

te brengen zodat uw kind iets eten of

Dit is een zeer veilig onderzoek maar bij kinderen

drinken na het onderzoek.

met een neurologische aandoening is er een miniem
risico op ademhalingsmoeilijkheden.

Gelieve ons ALTIJD en zo snel mogelijk te

Er is theoretisch een zeer klein risico op perforatie

verwittigen indien u niet of te laat

van de maag en/of de darm.

aanwezig zal zijn. Indien u te laat komt

Bij stollingsproblemen in de familie of bij het kind,

kunnen wij niet verzekeren dat al de

gelieve deze op voorhand te melden aan de arts,

geplande onderzoeken kunnen doorgaan.

gezien hier een bloedingsrisico mee gepaard kan
gaan tijdens de procedure.

Kinderen met koorts, acute
luchtweginfecties, besmettelijke ziektes,

U komt met uw kind naar de dienst GastrokidZ voor

zullen eerst door een arts onderzocht

een "gastroscopie"

worden. De arts zal dan beslissen of het
onderzoek kan doorgaan.

U meldt zich aan bij de inschrijvingen in de inkomhal
van het Kinderziekenhuis met de ISI+kaart of KIDS ID
voor kinderen minder dan 12 jaar of met de

Prof. Dr. B. Hauser

identiteitskaart voor kinderen boven de 12 jaar.

Prof. Dr. E. De Greef

U vraagt een aanmeldingsformulier voor

Prof. Dr. G. Veereman

kindergastro-enterologie, daarna komt u naar de

Prof. Dr. Y. Vandenplas

eenheid Gastro KidZ/F940 op Niveau -1 Route 940

Dr. T. Devreker
Dr. R. Lemmens

U geeft uw formulier af aan een verpleegkundige of
plaatst het in het voorziene bakje 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.
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UZ Brussel KidZ Health Castle
Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel
De eenheid Gastro KidZ/ F940
Tel: 02/477 70 94
Voor een afspraak op consultatie Kindergastroenterologie
Tel: 02/477 60 61
Voor een afspraak voor een onderzoek
Kindergastro-enterologie (enkel met een
verwijsbrief van Uw behandelende arts)
Tel: 02/477 41 85

