PATIËNTEN
INFORMATIE

Gastroduodeno
scopie

Onderzoek slokdarm, maag en
twaalfvingerige darm bij kinderen

Door middel van deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren
over het onderzoek dat uw kind in dagbehandeling moet ondergaan. Wij
adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.
Algemeen
Uw kind wordt op de afdeling Dagbehandeling of de afdeling
Kindergeneeskunde opgenomen voor een onderzoek van de slokdarm,
maag en twaalfvingerige darm door middel van een endoscoop. Het
onderzoek vindt onder narcose plaats op de operatiekamer, zodat uw
kind niets van het onderzoek merkt.
Preoperatieve screening
Als uw kind een ingreep of onderzoek onder narcose moet ondergaan,
dan gaat u aansluitend aan het polikliniekbezoek bij de behandelend
arts met uw kind naar de polikliniek Preoperatieve Screening (POS). Het
is mogelijk dat de preoperatieve screening direct plaatsvindt, maar u
kunt ook een afspraak maken op een andere dag. U krijgt een envelop
met voorlichtingsmateriaal en een vragenlijst. Voorafgaand aan de
preoperatieve screening dient u de vragenlijst in te vullen.
Vervolgens heeft u een gesprek met een doktersassistente die samen
met u de ingevulde vragenlijst doorneemt, het gewicht en de lengte van
uw kind meet en informatie geeft over de opname. Daarna beluistert een
anesthesioloog bij uw kind het hart en de longen en bespreekt hij/zij of
uw kind met een ‘kapje’ of met een ‘prikje’ wil gaan slapen.
Medicijnen
Indien uw kind medicijnen gebruikt, wordt met u afgesproken of deze
wel of niet op de operatiedag gebruikt mogen worden. Zuurremmende
medicatie zoals losec, nexium en zantac dienen 1 week voor de scopie
gestopt te worden. Motilium mag niet gegeven worden op de dag van
de scopie.
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U dient de medicijnen die uw kind thuis gebruikt op de dag van de
operatie in de oorspronkelijke verpakking mee te nemen naar het
ziekenhuis.
Voorlichting voor uw kind
Om u samen met uw kind goed voor te bereiden, geven we op de
afdeling Kindergeneeskunde van tevoren voorlichting. De pedagogisch
medewerker van de afdeling Kindergeneeskunde geeft uitleg aan
de hand van foto’s en materialen, zoals operatiekleding en een
narcosekapje. Zij geeft ook nuttige tips om uw kind thuis voor te
bereiden op de ingreep. U kunt op werkdagen tussen 10.00 en 16.00
uur met de pedagogisch medewerker een afspraak maken voor deze
voorlichting via telefoonnummer (010) 291 37 09.
Voorbereidingen thuis
Het goed voorbereiden en informeren van (jonge) kinderen op een
ingreep of onderzoek onder anesthesie is geen gemakkelijke opgave.
Het is belangrijk uw kind reëel en goed voor te lichten, zonder hem of
haar bang te maken. Voorbereiden betekent overigens niet dat uw kind
niet huilt. Uw kind kan zenuwachtig zijn, maar wordt niet overvallen door
de gebeurtenissen rondom de ingreep. Daar is immers over gesproken.
Juist bij onvoorbereide kinderen zie je negatieve reacties.
Vertel uw kind alleen die details die bewust worden meegemaakt. Geef
uitleg wat er gebeurt als het kind onder narcose gaat of geopereerd
wordt. Vertel ook wat de nare kanten zijn van de ingreep, zoals:
−− dat een drankje of een zetpil gegeven wordt voor de operatie;
−− dat er een vreemd luchtje zit aan het slaapgas;
−− dat een infuus inbrengen wat pijn kan doen;
−− dat als je wakker wordt je pijn kan hebben of dat je soms misselijk
kan zijn.
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In de boekhandel en de bibliotheek zijn verschillende boekjes
verkrijgbaar om uw kind voor te bereiden op de behandeling in het
ziekenhuis, zoals ‘Krul konijn gaat naar de dokter’ (Richard Scarry) en
‘Lucas en de slaapdokter’ (Stefan Boonen en Birgitte Vangehuchten).
Doel van het onderzoek
Het onderzoek is om de slokdarm, maag en de twaalfvingerige darm van
binnen te bekijken en indien nodig een stukje weefsel weg te halen.
Wat is een endoscoop?
Een endoscoop is een dunne flexibele slang die licht kan geleiden, zodat
de arts de binnenkant van holle organen kan bekijken. Endoscopen zijn
voor onderzoek van slokdarm, maag en twaalfvingerige darm en hebben
aan de voorzijde een piepkleine videocamera. Met behulp van deze
videocamera is het onderzoek op een televisiescherm te volgen
Voorbereiding
Voor het onderzoek moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind
tot 6 uur voor de ingreep nog iets lichts mag eten en tot 2 uur voor de
ingreep nog wat mag drinken (thee, water of siroop).
Het onderzoek
Via de mond brengt de arts een soepele slang in, waardoor met behulp
van een lichtbundel de slokdarm, de maag en de twaalfvingerige darm
zichtbaar worden. Als er een onregelmatigheid te zien is, wordt er
een klein stukje weefsel weggenomen. Dit noemen we een biopsie.
Dit weefsel wordt naar het laboratorium gezonden, waar het onder
de microscoop wordt onderzocht. Het onderzoek duurt inclusief
voorbereiding ongeveer 30-60 minuten.
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Wat neemt u mee naar het ziekenhuis voor uw kind?
Omdat het een dagbehandeling betreft, hoeft u niet veel mee te nemen.
Tijdens de ingreep mag uw kind geen sieraden dragen. Wij verzoeken
u dan ook deze niet mee te nemen naar het ziekenhuis. Wat u wel kunt
meenemen is het volgende:
−− makkelijk zittende kleding voor na de behandeling, zoals een pyjama
(geen onesie) of joggingpak;
−− pantoffels;
−− speelgoed/knuffel;
−− toiletartikelen;
−− een boek of tijdschrift;
−− eventueel een speen of eigen beker.
Dag van opname
Op de afdeling Kindergeneeskunde wordt uw kind voorbereid op
de ingreep en krijgt het operatiekleding aan. U wordt met uw kind
en een pedagogisch medewerker of een verpleegkundige naar de
operatiekamer gebracht. Uiteraard mag het favoriete ‘knuffelbeest’
ook mee naar de operatiekamer. U krijgt speciale overkleding aan.
Hierna gaat uw kind slapen volgens de van tevoren op de preoperatieve
screening afgesproken manier, met een ‘kapje’ of een ‘prikje’. U kunt
aanwezig blijven op de operatiekamer totdat uw kind slaapt. Daarna
brengt de pedagogisch medewerker of verpleegkundige u terug naar de
afdeling.
Na het onderzoek
Na het onderzoek gaat uw kind eerst naar de uitslaapkamer. In deze
ruimte kan uw kind rustig wakker worden uit de narcose. Ook hier mag
één van de ouders aanwezig zijn.

5

Terug naar de afdeling
Als uw kind goed wakker is, mag hij/zij weer terug naar de afdeling. Daar
controleert de verpleegkundige de bloeddruk en de hartslag. Als uw
kind niet misselijk is, mag het iets drinken (water of siroop) en eten op
aanwijzingen van de verpleegkundige.
Het ontslag
Als alle controles in orde zijn, mag uw kind weer naar huis. Voor u
vertrekt, loopt de arts vaak nog even bij u langs om te vertellen hoe het
onderzoek is gegaan. Hierna maakt de verpleegkundige een afspraak
voor controle op de polikliniek. Wij raden u af om gebruik te maken van
het openbaar vervoer.
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.
Vragen
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, schrijf
deze dan op. U wordt een aantal dagen voor het onderzoek gebeld door
de nurse practitioner van de afdeling Kindergeneeskunde.

6

PATIËNTENINFORMATIE

Neem contact op met Bureau Opname als:
1. Uw kind een dag voor de ingreep verkouden is, erg hoest of koorts
heeft.
2. Er op de ochtend van de ingreep een probleem is met uw kind.
3. U verhinderd bent.
Belangrijke telefoonnummers
−− Bureau Opname: (010) 291 12 13 en (010) 291 12 21
−− Polikliniek Preoperatieve Screening: (010) 291 12 18
−− Inlichtingen over ontslag vanaf de afdeling Kindergeneeskunde:
(010) 291 33 72
−− Spoedeisende Hulp: (010) 291 35 99
−− Pedagogisch medewerkers: (010) 291 37 09
−− Afdeling Kindergeneeskunde: (010) 291 33 75
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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
3079 DZ Rotterdam
T: (010) 291 19 11
E: info@maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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