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Zuurgraad 
meting bij 
kinderen
pH-metrie



Met deze informatie wil het Maasstad Ziekenhuis, 

u informeren over het onderzoek wat uw kind 

moet ondergaan. Wij adviseren u deze informatie 

zorgvuldig te lezen.

Algemeen
Onbekend kan best heel eng zijn. Wanneer een kind 

een onderzoek of een behandeling in het ziekenhuis 

moet ondergaan, wint angst het vaak van de normale 

nieuwsgierigheid. Het is van belang dat u uw kind 

zo goed mogelijk vertelt wat er gaat gebeuren. 

Hiermee zorgt u ervoor dat eventuele angst voor 

het onbekende geen kans krijgt of in elk geval 

vermindert. Zo geeft u uw kind de mogelijkheid zich 

voor te bereiden op dat wat komen gaat.

Doel van het onderzoek
Uw kind komt voor het meten van de zuurgraad in 

de slokdarm. De arts probeert met deze meting te 

ontdekken waardoor de klachten van uw kind zijn 

ontstaan.

Bij een herhalingsonderzoek kan de arts zien of 

de conditie van de zuurgraad in de slokdarm is 

veranderd.



Wat kunt u uw kind thuis vertellen
 − Dat het tijdens het onderzoek een nachtje in het 

ziekenhuis moet blijven, maar dat u blijft slapen.

 − De verpleegkundige een slangetje in de neus 

inbrengt.

 − Dit even een beetje vervelend is, maar dat het 

helpt wanneer het slangetje zelf wordt ingeslikt.

 − Er niet mag worden gegeten en gedronken tot 

het slangetje erin zit.

 − Wanneer het slangetje er net inzit, de keel een 

beetje gevoelig kan zijn bij het slikken, maar dat 

dit snel over gaat.

 − De volgende dag het slangetje er weer uit gaat 

en met u weer mee naar huis mag.

Speciale voorbereiding
Als uw kind medicijnen gebruikt tegen bijvoorbeeld 

maagklachten, overlegt de arts met u of hiermee kan 

worden doorgegaan. Op de dag van de opname 

moet uw kind nuchter zijn vanaf 24.00 uur ‘s nachts.

Dat betekent dat uw kind tot 24.00 uur ‘s nachts mag 

eten en drinken en daarna niets meer.

Als uw kind jonger is dan 4 jaar moet het vanaf 06.00 

uur ‘s morgens nuchter worden gehouden.

De dag van het onderzoek
Op de afgesproken tijd meldt u zich met uw kind op 

de afdeling Kindergeneeskunde. Nadat bij uw kind 

een pH-sonde is ingebracht en vastgeplakt, wordt er 

een röntgenfoto gemaakt om te kijken of de sonde 

op de juiste plek zit. Het onderste puntje van het 

slangetje is het meetpunt.
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Dit gedeelte van het slangetje moet op een 

bepaalde afstand boven de ingang van de maag 

zitten. Aan de hand van de röntgenfoto wordt de 

ligging van het slangetje gecorrigeerd,  mocht dit 

nodig zijn. Als alles goed is blijft de sonde 24 uur 

zitten om de meting te voltooien.

Het onderzoek/de meting
De zuurgraad in de slokdarm wordt gedurende 

24 uur gemeten. De meting gebeurt met behulp 

van het slangetje dat bevestigd wordt aan een 

klein meetkastje (een soort walkman). Uw kind 

mag tijdens de meting bijna alles eten, behalve 

zure voeding zoals appelmoes, een fruithapje 

en yoghurt. Verder mag alleen water, melk en 

thee worden gedronken, geen limonades of 

vruchtensap. Na 24 uur wordt het slangetje 

verwijderd.

De verpleegkundige of uzelf houdt een dagboekje 

bij over wanneer uw kind eet, drinkt of ligt zodat we 

kunnen zien wanneer de zuurgraad te hoog is.

Een slangetje in je keel is natuurlijk niet leuk, ook al 

doet het geen pijn. Het kan zijn dat de keel van uw 

kind na het inbrengen van het slangetje nog een 

beetje gevoelig is. Dit gaat vanzelf over, speciale 

zorg is hiervoor niet nodig. U kunt er op rekenen 

dat wij ons uiterste best doen uw kind zoveel 

mogelijk op zijn gemak te stellen en het verblijf in 

het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken.
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De uitslag
Om de uitslag van het onderzoek met u te 

bespreken, wordt u verwacht op het spreekuur. 

Hiervoor maakt u een aparte afspraak.

Website
Om kinderen goed voor te bereiden op een bezoek 

aan de polikliniek, een onderzoek of operatie, is 

het goed om met uw kind samen informatie door 

te nemen. Hierdoor wordt het bezoek, onderzoek 

of de operatie vaak beter ervaren door het kind en 

verloopt het aangenamer.

Op onze kinderwebsite www.maasenik.nl wordt op 

leeftijdscategorie door middel van foto’s en filmpjes 

uitgelegd hoe het in het Maasstad Ziekenhuis gaat.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze informatie nog 

vragen hebben, stel deze dan gerust aan de arts of 

verpleegkundige.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
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