kindergeneeskunde

24-uurs pH-meting bij kinderen
Binnenkort wordt bij uw kind een 24-uurs pHmeting gedaan. Met dit onderzoek wordt de
zuurgraad (pH) in de slokdarm gemeten. Er
wordt 24 uur lang vastgesteld hoe vaak en
hoe veel zuur er vanuit de maag in de
slokdarm stroomt.
Voor dit onderzoek wordt uw kind een nacht
opgenomen op de kinderafdeling.
Als uw kind al is opgenomen, vindt het
onderzoek plaats tijdens deze opname.

Voorbereiding

Uw kind mag gewoon eten en drinken voor de
24-uurs pH-meting. Wij raden echter aan, het
kind twee uur voor het inbrengen van de
sonde niet meer te laten eten.
Tijdens de pH-meting kan uw kind de normale
dagelijkse dingen doen.
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich
samen met uw kind bij de afdeling
opnameplanning. U krijgt daar formulieren
mee en wordt doorverwezen naar de
kinderafdeling. Op de kinderafdeling wordt u
ontvangen door een verpleegkundige. De
verpleegkundige gaat met u en uw kind mee
naar de afdeling beeldvormende technieken.
Daar wordt de sonde (slangetje) voor de
meting ingebracht. Dit kan ook al op de
kinderafdeling gebeuren.

Het onderzoek

De verpleegkundige brengt bij uw kind via de
neus de sonde in. Door middel van
doorlichting (röntgenfoto) wordt gekeken of
de sonde op de juiste plek is geplaatst. Is de
sonde goed geplaatst, dan kan de 24-uurs
pH-meting beginnen. Uw kind gaat terug naar
de kinderafdeling en kan daar gaan slapen of
spelen.
Tijdens de meetperiode houden we samen
met u de activiteiten zoals eten, slapen,
huilen en het innemen van medicijnen bij.

Als u merkt dat uw kind tijdens de meting
klachten heeft, moet u dit aan de
verpleegkundige vertellen.

Duur van het onderzoek

Na 24 uur wordt de sonde eruit gehaald en is
het onderzoek klaar.

De uitslag

De kinderarts zal de zuurgraadmeting
beoordelen.
De uitslag wordt met u besproken tijdens de
opname van uw kind, of tijdens het volgende
polikliniekbezoek.
In het laatste geval wordt door de
afdelingssecretaresse een afspraak voor u
gemaakt bij de polikliniek van de
kinderartsen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog
vragen, stel ze dan gerust aan de kinderarts
of aan de verpleegkundige. U kunt contact
opnemen met het secretariaat van de
kinderartsen.

Polikliniek kindergeneeskunde
Locatie Almelo
Telefoonnummer: 088 708 3120
E-mail kinderartsen@zgt.nl

Tot slot

Deze folder betreft een algemene voorlichting
en is bedoeld als extra informatie naast het
gesprek met uw behandelend specialist.
Bijzondere omstandigheden kunnen tot
wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd
door uw kinderarts aan u kenbaar gemaakt
worden.
Heeft u na het lezen van deze folder nog
vragen, dan kunt u op werkdagen contact
opnemen met de polikliniek
kindergeneeskunde.
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Inleiding
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Check het dossier van uw kind op
MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van het medisch dossier van uw
kind inzien, persoonlijke gegevens checken,
of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
hebben klaargezet. Zie voor meer informatie
de folder ‘MijnZGT machtiging voor ouders’.
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