II Gastroscopie

Informatie voor ouders

Beste ouder,

Wat is een gastroscopie?

Hoe verloopt de procedure?

Er is voor uw kind een gastroscopie gepland op
. . . . ./. . . . ./. . . . . . om . . . . . u op de kinderafdeling
(7de verdieping).

Tijdens een gastroscopie worden de slokdarm, de maag en het
begin van de dunne darm bekeken, met behulp van een gastroscoop. Dit is een soepele slang voorzien van een camera dat via
de mond voorzichtig wordt ingebracht.

Een gastroscopie is niet pijnlijk maar wel onaangenaam.
Een verpleegkundige zal tijdens het onderzoek aan uw kind
uitleggen wat er gaat gebeuren. Zij blijft tijdens het volledige
onderzoek bij uw kind.

Voorbereiding

Uw kind wordt op de onderzoekstafel op de linker zij gelegd.
Er wordt een mondstuk tussen de lippen geplaatst om zowel
het gebit als de gastroscoop te beschermen. Er is genoeg
ruimte over in de keelholte om te blijven ademen.
Soms heeft het kind last van kokhalzen bij het inbrengen
van de gastroscoop.

Gelieve u eerst aan te melden aan de dienst inschrijvingen
voor een dagopname.

Wat brengt u steeds mee?
• Identiteitskaart kids ID of ISI+ kaart
• Knuffel/ fopspeen
• Indien nodig: luiers, flesvoeding, pamperdoekjes,
reservekleding...
Met deze informatiefolder willen we u wat meer uitleg
geven over het onderzoek: gastroscopie.
Mochten er na het lezen nog vragen zijn, aarzel dan niet om
ons hierover aan te spreken.

Uw kind moet nuchter zijn voor dit onderzoek. Dit wil zeggen
dat het niets mag eten of drinken vanaf 24u. Voor baby’s is een
periode van 4 uur nuchter voldoende.
Probeer uw kind vooraf door middel van deze brochure op het
onderzoek voor te bereiden.
Om het onderzoek rustig te laten verlopen, krijgt uw kind
(indien > 1 jaar) medicatie toegediend 15 minuten voor het
onderzoek.
Midazolam® is een vloeibare medicatie die via de anus wordt
ingespoten. Dit heeft zowel angstremmende, slaapwekkende
als kalmerende eigenschappen. De toediening valt te vergelijken met het toedienen van een suppo. Uw kind zal zich achteraf nog weinig herinneren van het onderzoek.

Er worden tijdens het onderzoek ook biopsies genomen.
Dit eveneens pijnloos. De stukjes weefsel worden verder onder de microscoop onderzocht.
Indien uw kind ≤ 1 jaar is wordt de polsslag en het zuurstofgehalte in het bloed tijdens het onderzoek opgevolgd via
een monitor. Daarvoor wordt er een sensor bevestigd aan de
vinger of voet van uw kind.
Het onderzoek duurt 10 tot 15 minuten.

Wat kunt u als ouder doen?
Het is niet aangewezen tijdens de procedure aanwezig te
zijn. U mag even wachten in de wachtzaal.

Waaruit bestaat de nazorg?
Uw kind moet nog even ter observatie op de kamer
verblijven. Uw kind kan nog slaperig zijn of een pijnlijke
keel hebben. De polsslag en het zuurstofgehalte in het
bloed worden na het onderzoek opgevolgd omwille van
de toegediende medicatie.
Het is belangrijk dat deze medicatie uitgewerkt is en uw
kind iets gedronken en gegeten heeft.
Uw kinderarts komt bij u langs om de observaties tijdens
het onderzoek te bespreken.

Wat zijn de verwikkelingen?
De volgende verwikkelingen zijn mogelijk:
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• indien uw kind zou braken, kan er een streepje bloed
te zien zijn. Dit is mogelijk doordat de slijmvliezen
wat beschadigd zijn bij het nemen van de biopsies.
Hiervoor is geen extra behandeling nodig.
• winderigheid en krampen als gevolg van de ingeblazen lucht
• ademhalingsmoeilijkheden in geval van een neurologische aandoening
• perforatie van de maag en/of de darm (theoretisch
zeer klein risico)
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