PATIËNTEN
INFORMATIE
Rectale zuigbiopsie
bij kinderen

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
De ziekte die mogelijk de veroorzaker kan zijn dat
zenuwbanen in het rectum niet goed zijn aangelegd
is de ziekte van Hirschsprung.
Het doel van het onderzoek is dus om te kijken of de
zenuwbanen in het rectum goed zijn aangelegd.
Wat kunt u uw kind thuis vertellen
−− Dat het onderzoek in het ziekenhuis maximaal
een kwartier duurt, maar dat u erbij blijft.
−− Dat kinderen altijd op de rug of zij moet liggen
met de knieën opgetrokken, de zuster geeft aan
wat precies.

−− Dat de dokter samen met twee zuster het
onderzoek uitvoert.
−− Dat de dokter een klein rond kokertje in de anus
brengt net zoals een thermometer.
−− Dat het onderzoek geen pijn doet.
−− Dat na het onderzoek uw kind meteen weer met
u naar huis mag.
Speciale voorbereiding
Er zijn in de thuissituatie geen speciale
voorbereidingen voor dit onderzoek. Wel moet
het laatste deel van de endeldarm schoon zijn van
ontlasting.
Alleen indien uw kind een verstopping zou hebben,
wordt in het ziekenhuis het laatste stukje van de darm
schoongemaakt. Dit gebeurd met behulp van een
klysma.
Dag van het onderzoek
Op de afgesproken tijd meldt u zich samen met uw
kind bij de functieafdeling in bouwdeel J op de 1e
verdieping. Wanneer uw kind aan de beurt is, worden
u en uw kind opgehaald en naar de functiekamer
gebracht waar het onderzoek plaatsvindt.
Er mag een ouder of verzorger bij het onderzoek
aanwezig zijn. Het onderzoek duurt ongeveer een
kwartier. Na het onderzoek mag uw kind meteen mee
naar huis.
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Het onderzoek
Uw kind moet op de rug of zij gaan liggen op de
behandeltafel met opgetrokken knieën.
De arts brengt een klein rond kokertje in de anus.
In het kokertje zit een heel klein mesje. Het kokertje
zit ook aangesloten op een afzuigpomp.
Op deze manier wordt een klein stukje slijmvlies in
het kokertje gezogen en vervolgens met het mesje
afgesneden.
Het doet geen pijn omdat de bovenste laag van
het slijmvlies ongevoelig is.
Complicaties
Het is mogelijk dat u na het onderzoek
bloedspoortjes aantreft in de ontlasting van
uw kind. Daarover hoeft u zich geen zorgen te
maken, de bloedspoortjes zijn het gevolg van het
wegnemen van de stukjes slijmvlies.
Als u denkt dat het meer wordt of als uw kind
koorts krijgt, belt u dan met het ziekenhuis.
Nazorg
Om de wondjes in de anus goed te laten genezen,
mag u uw kind de eerste drie dagen niet rectaal
temperaturen en geen zetpillen geven.
De uitslag
Om de uitslag van het onderzoek met u te
bespreken, wordt u verwacht op het spreekuur.
Hiervoor maakt u een aparte afspraak.
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Meer informatie
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.
Belangrijke telefoonnummers
−− Polikliniek Kindergeneeskunde: (010) 291 22 90
−− MDL Centrum : (010) 291 13 08
−− Afdeling Kindergeneeskunde: (010) 291 33 75

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.

T: (010) 291 19 11
E: info@maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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