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Gastroscopie bij kinderen

Een gastroscopie is een inwendig onderzoek van de 
slokdarm, de maag en de twaalfvingerige darm. Het on-
derzoek gebeurt met een flexibele slang, de endoscoop, 
die via de mond wordt ingebracht. Via het onderzoek 
willen we de oorzaak van klachten opsporen en even-
tuele afwijkingen aan de slokdarm, de maag en/of de 
twaalfvingerige darm behandelen.

Voorbereiding

Als uw kind geneesmiddelen inneemt, overlegt u vooraf 
met de arts of het kind tijdelijk de inname moet stop-
zetten.

Nuchter zijn

De slokdarm, maag en twaalfvingerige darm kunnen al-
leen worden onderzocht als ze leeg zijn. Daarom moet 
uw kind nuchter zijn voor het onderzoek. Dit betekent 
dat uw kind niets meer gegeten of gedronken heeft 
vanaf middernacht voor het onderzoek. 

Afhankelijk van de leeftijd van uw kind vindt de gastro-
scopie plaats op de endoscopieafdeling of in de opera-
tiekamer.

Het onderzoek

Uw kind wordt met het bed naar de onderzoeksafdeling 
of het operatiekwartier gebracht. U kunt uw zoon of 
dochter begeleiden.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt uw kind terug naar de afdeling 
gebracht. Als het onderzoek plaatsvond onder verdo-
ving, dan gaat uw kind eerst naar de ontwaakruimte 
waar 1 van de ouders bij het kind aanwezig mag zijn. 
Als uw kind terug is op de kamer, wordt er met de ver-
pleegkundige afgesproken wanneer uw kind mag eten 
en drinken. 

Na het onderzoek kan uw kind pijn hebben aan de keel 
en een opgeblazen gevoel hebben. 

Het resultaat

De behandelende arts van uw kind bespreekt het resul-
taat van de gastroscopie met u.


