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
Vloeibaar

Patiëntenbrochures sept 2018

Voorbereiding
Nuchter vanaf middernacht. Bij baby's wordt
een flesje toegelaten tot maximum 4 uur voor
het onderzoek.
Thuismedicatie wordt in overleg met de arts
wel
of
niet
gegeven.
Gelieve
de planningsdienst te verwittigen bij gekende
allergie aan melk, soja, ei, lactose,… en ook
de aangepaste voeding te voorzien. Indien uw
kind nog flesvoeding neemt, gelieve een leeg
flesje mee te nemen.
Voorzie voldoende didactisch materiaal om
het kind gedurende 3 uren rustig bezig te
houden (boek, gezelschapsspel,…).
Het onderzoek
Theorie
Met een maagledigingstest kan de arts de tijd
meten die de maag nodig heeft om vloeibaar
voedsel te verwerken. Dit onderzoek geeft
een beeld van de snelheid waarmee de maag
vloeistoffen transporteert naar de
twaalfvingerige darm. Zo kan de arts
een vertraagde maaglediging (luie maag)
vaststellen.

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.
De baby krijgt een flesje melk te drinken.
Hiervoor
wordt
het
"gewoonlijke"
thuisvolume gebruikt.
Men voegt hierbij acetaat ifv het gewicht van
het kind Het vooropgestelde volume moet dus
zeker opgedronken worden..
Voor de "grotere" kinderen wordt acetaat
200 ml aardbeienmelk opgelost. Zij moeten
dit zo snel mogelijk leegdrinken.
Na inname van het vloeistof moet het kind
weer nuchter blijven tot het einde van het
onderzoek!!
Nadien moet het kind de eerste 40 minuten
om de 5 minuten blazen, om vervolgens om
de 10 minuten te blazen gedurende nog 2 uren
en 20 minuten. In totaal duurt het onderzoek
dus drie uur na het drinken van de vloeistof..
Gedurende 3 uren moet het kind zo rustig
mogelijk blijven. Het liefst ligt het kind in
bed en leest het een boekje, kijkt het
televisie, … . Fysieke activiteit is dus niet
toegestaan!!! 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 aanmeldingsformulier voor
Kindergastro-enterologie, daarna komt u naar
de eenheid Gastro KidZ/F940 op Niveau -1.
Route 940

KidZ Health Castle
Kindergastro-enterologie

Prof. Dr. Y. Vandenplas
Prof. Dr. E. De Greef
Dr. T. Devreker
Prof. Dr. B. Hauser
Prof. Dr. K. Huysentruyt
Dr. R. Lemmens
Prof. G. Veereman

U geeft het 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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UZ Brussel KidZ Health Castle
Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel
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

