24-uur-PH-meting
bij reflux bij kinderen

Beste ouder

24-uur-PH-meting bij reflux bij kinderen

Uw kind wordt opgenomen in het ziekenhuis voor een pHmeting. Heel wat baby’s en kinderen lijden aan reflux. Reflux
is maaginhoud die terugvloeit naar de slokdarm. Dit wordt
veroorzaakt door een onvoldoende werkende sluitspier aan de
ingang van de maag. In deze brochure geven we u meer info
hierover. Als u nog vragen hebt, aarzel niet om ze te stellen aan
uw arts of aan de verpleegkundigen.
Het team kinderziekten

Wat is reflux?
Dit wordt veroorzaakt door een onvoldoende werkende
sluitspier aan de ingang van de maag. Als er vaker dan
gemiddeld zure maaginhoud naar de slokdarm terugvloeit, kan
de slokdarm ontsteken.
Soms is reflux zichtbaar, bijvoorbeeld als er geregeld voedsel
‘teruggegeven’ wordt of als uw kind regelmatig braakt. In
andere gevallen is reflux echter onzichtbaar en kunt u het
alleen maar vermoeden. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn
van reflux als uw kind ongewoon veel huilt of aanslepende
problemen heeft met de luchtwegen zoals een langdurige
hoest.
Bij een pH-meting gaat de arts na wanneer, hoeveel keer en
hoelang er zure maaginhoud terugvloeit naar de slokdarm. Zo
weten we hoe ernstig de terugvloeiing is en of deze abnormaal
is.

Voorbereiding
Uw kind mag 2 uur voor het plaatsen van de sonde niets
meer drinken of eten omdat het plaatsen van de sonde
braakneigingen kan opwekken.
Voor het onderzoek zullen bepaalde geneesmiddelen stopgezet
worden in overleg met uw arts.
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We maken gebruik van een sonde waaraan een pH-meter
bevestigd is. De sonde wordt langs de neus voorbij de keel in de
slokdarm geschoven. Onder de neus en op de wang wordt de
sonde met een pleister vastgemaakt.
Als de sonde geplaatst is, wordt het toestel in een rugzakje
gestoken.
Daarna gaat uw kind naar de radiologie. Hier controleert men
of de sonde zich precies op de juiste plaats bevindt.
Na de controle wordt de meting gestart. Tijdens de meting kan
uw kind gewoon eten, spelen en slapen.
Het is heel belangrijk dat de sonde tijdens het onderzoek goed
op zijn plaats blijft zitten. Let daarom goed op de handen van
uw kind om te voorkomen dat hij of zij de sonde lostrekt. Bij
kleine kinderen kan een kous over de handen soms helpen. Als
de sonde per ongeluk zou loskomen, dan moet u onmiddellijk
de verpleegkundige verwittigen.
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Verloop van het onderzoek

Na het onderzoek
Na 24 uur wordt de sonde verwijderd. De kinderarts bekijkt de
resultaten en bespreekt ze met u.

Kosten
Alle kosten voor uw verblijf en verzorging, komen op
de ziekenhuisfactuur. Hebt u vragen over de ziekenhuisfactuur,
neem dan gerust contact op met de medewerkers van de dienst
facturatie op het nummer 051 23 39 89 of via factuur@azdelta.
be.
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Contact
Dienst kinderziekten
CAMPUS RUMBEKE
t kinderafdeling 051 23 62 31
t kinderdagziekenhuis  051 23 63 38
CAMPUS MENEN
t 056 52 21 76
CAMPUS TORHOUT
t 050 232341
www.azdelta.be
Bron: dienst kindergeneeskunde
KINDERARTSEN
CAMPUS RUMBEKE
Secretariaat
t 051 23 63 94
CAMPUS MENEN
Secretariaat
t 056 530533 (Dr. Ann Demeester , dr. Jijo John &
dr. Shady Al Hanini)
t 057 333603 ( Dr. Peter Boucquey )
CAMPUS TORHOUT
Secretariaat
t 050 2 324 34
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