Een maagledigingstest is een eenvoudig
onderzoek om vast te stellen of uw kind een
trage maaglediging heeft.

INFOBROCHURE
KINDERGASTRO-ENTEROLOGIE
KidZ Health Castle
UZ BRUSSEL

Maagledigingstest
Vaste voeding

Voorbereiding
Nuchter vanaf middernacht.
Thuismedicatie in overleg met de arts wel of
niet gegeven. Gelieve de planningsdienst te
verwittigen
bij
een
gekende allergie
aan melk, soja, ei, lactose, ….
Voorzie voldoende didactisch materiaal om
het kind gedurende 4 uren rustig bezig te
houden (boek, gezelschapsspel,…).
Het onderzoek
Theorie
Met een maagledigingstest kan de dokter
een beeld krijgen van de snelheid waarmee
de maag voedsel transporteert naar de
twaalfvingerige darm.
13C octaanzuur wordt aan de pannenkoek
toegevoegd. In de dunne darm wordt octaan
afgebroken. Bij die afbraak komt 13CO² vrij
dat via de longen uitgeademd wordt. De arts
meet de concentratie in de uitgeademde
lucht. Aan de hand van deze getallen weet
de arts hoeveel tijd de maag nodig heeft om
de maaltijd te verwerken.
Praktijk
Afhankelijk van de mogelijkheden van het
kind, ademt het nuchter in een mondstukje
of een masker. De uitgeademde lucht wordt
opgevangen in een zakje.
Dan krijgt het kind een beker of een flesje
met 100 ml water om te drinken en 1
pannenkoek, waaraan octaan is toegevoegd,
met 5 gram suiker.
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Het kind moet de pannenkoek en het water in
10 minuten op hebben.
Na inname van de pannenkoek en het
bekertje water, moet het kind weer nuchter
blijven tot het einde van het onderzoek!!
Zodra de pannenkoek en het water op zijn,
wordt een wekkertje opgezet en moet het
kind verder om de 15 minuten in een zakje
blazen gedurende 4 uur.
Tijdens het onderzoek moet het kind zo
rustig mogelijk blijven. Het liefst ligt het kind
in bed en leest het een boekje, kijkt het
televisie, … .
Om goede resultaten te bekomen wordt dan
ook toezicht door de ouders gevraagd.
Nazorg
Geen nazorg nodig.
-------------------------------------------------------------------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 identiteitskaart voor
kinderen boven de 12 jaar.
U vraagt een formulier voor Kindergastroenterologie, daarna komt u naar de eenheid
Gastro KidZ/ F940 op Niveau -1. Route 940
U geeft uw formulier af aan een
verpleegkundige of plaatst het in het daartoe
voorziene vakje. Nadien neemt u 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. Indien u te laat komt kunnen wij niet
verzekeren dat al de geplande onderzoeken
kunnen doorgaan.
Tel: 02/477 70 94
Voor een nieuwe afspraak :
Tel: 02/477 41 85
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De dienst 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 op
Kindergastro-enterologie
(enkel
met
een
verwijsbrief van Uw behandelende arts)
Tel : 02/477 41 85
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