kindergeneeskunde

Gastroscopie en dunne darm biopsie bij
kinderen
Binnenkort wordt uw kind voor één dag opgenomen op de kinderafdeling locatie
Almelo voor een dunne darm biopsie. De kinderarts heeft u uitgelegd waarom het
onderzoek moet plaatsvinden.
Voorbereiding thuis

Een dunne darm biopsie bij kinderen vindt
onder algehele narcose plaats. Voor de
biopsie en de narcose mag uw kind de
ochtend van het onderzoek niet eten of
drinken. Meer informatie over het nuchter zijn
leest u in de folder ‘anesthesie kinderen’.

het slangetje dat tijdens het onderzoek in de
keel heeft gezeten.
De volgende dag mag uw kind weer normale
voeding.
Meer informatie over de pijnbestrijding na het
onderzoek leest u in de folder ‘anesthesie
kinderen’.

Gang van zaken

Uitslag

Onderzoek

Via de mond wordt er een slangetje met
daaraan een lampje in het maagdarmkanaal
gebracht. Zo kan de dunne darm van binnen
bekeken worden. Via dit slangetje kan er ook
een klein stukje dunne darm verwijderd
worden. Dit wordt voor verder onderzoek
opgestuurd.

Na het onderzoek

Als uw kind naar de uitslaapkamer gebracht
is, kunt u daar ook naar toe. Wanneer uw
kind goed wakker is, mag het terug naar de
kinderafdeling. Daar mag uw kind de eigen
kleren weer aan en krijgt het wat te drinken.
Als er geen bijzonderheden zijn, mag uw kind
drie uur na de ingreep naar huis. Uw kind
mag die dag alleen zachte voeding hebben
omdat de keel wat geïrriteerd kan zijn door

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de
kinderarts. Een afspraak voor het spreekuur
van de kinderarts is al met u gemaakt. Mocht
dit niet het geval zijn, dan maken wij voor u
een afspraak.

Wat kunt u verder verwachten

Het kan voorkomen dat de ontlasting van uw
kind donker gekleurd is na het onderzoek. Dit
komt omdat er een stukje weefsel is
weggenomen. Dat kan een beetje bloedverlies
veroorzaken. Dit moet de volgende dag over
zijn.
Uw kind kan last krijgen van ‘boeren’ en
winden laten. Dit komt omdat de arts lucht in
de dunne darm heeft gespoten om deze goed
te kunnen beoordelen.

Tot slot

Deze folder betreft een algemene voorlichting
en is bedoeld als extra informatie naast het
gesprek met uw behandelend specialist. Heeft
u na het lezen van deze folder nog vragen,
dan kunt u op werkdagen contact opnemen
met de polikliniek kindergeneeskunde.

Polikliniek kindergeneeskunde
Ziekenhuislocatie Almelo
Telefoonnummer 088 708 31 20
Routenummer 0.11
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Op de dag van opname meldt u zich op het
afgesproken tijdstip op de kinderafdeling.
Een verpleegkundige stelt u een aantal
vragen over uw kind, vervolgens wordt de
temperatuur van uw kind gemeten.
Als uw kind naar de operatiekamer mag krijgt
het een operatiejasje aan. Eén van de
ouders/verzorgers gaat mee naar de
voorbereidingskamer en mag aanwezig zijn
tijdens het toedienen van de narcose.
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Afdeling kindergeneeskunde
Telefoonnummer 088 708 31 20
Routenummer 0.11

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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