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Gastroscopie bij kinderen
Kinderafdeling
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Gastroscopie bij kinderen
De dokter heeft verteld dat hij in je maag wil kijken met een buis.

Wat moet je al weten en doen voor het onderzoek
Papa en / of mama mogen meekomen en je mag ook een voorleesboek, 
beertje, pop en een fles drinken meebrengen.

Medicijnen
Als je medicijnen gebruikt, zal de kinderarts van tevoren zeggen of je deze 
voor het onderzoek ook in moet nemen.

Eten en drinken
Voor het onderzoek mag je niet eten en drinken vanaf 0.00 uur op de dag 
van het onderzoek. 

Waar moet je zijn
Als je in het ziekenhuis komt, ga je je eerst melden bij de opnamebalie. 
Daarna ga je met de lift naar de zevende verdieping. Hier is de 
kinderafdeling.
Op de kinderafdeling word je voorbereid op het onderzoek. 
Als dat is gebeurd, word je in een bed naar de vierde verdieping gebracht. 
Daar zijn de operatiekamers.
Als je daar klaar bent, word je in je bed weer naar de kinderafdeling 
gereden.
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Wat gebeurt er verder als je in het ziekenhuis bent
Op de kinderafdeling krijg je uitleg over het onderzoek. De dokter geeft je 
een prik in je hand of in je arm. Er blijft dan een klein ‘slangetje/ buisje’ 
achter. Van tevoren krijg je van de verpleegkundige een soort toverzalf op je 
hand en / of op je arm.  Deze zalf zorgt ervoor dat je die prik bijna niet voelt. 
Thuis heb je al een zetpil gekregen. Zo niet, dan krijg je deze ook op de 
kinderafdeling.
Daarna word je in een bed naar de operatieafdeling gereden. Papa of mama 
mag met je mee en er gaat ook iemand van de kinderafdeling mee.
De operatieafdeling is op de vierde verdieping, dus je gaat zomaar met je 
bed in de lift!
Op de operatieafdeling lopen allemaal mensen in blauwe kleren. Hier is ook 
de slaapdokter, die ervoor zorgt dat jij lekker gaat slapen. 

Terwijl jij slaapt gaat de dokter met een buis in je maag kijken.

Deze buis heet een gastroscoop. De gastroscoop gaat door je keel, via je 
slokdarm naar je maag. Soms neemt de dokter een klein stukje weefsel af 
uit de maagwand, dat noem je een biopt. Het biopt wordt verder 
onderzocht.
Als het onderzoek is afgelopen ga je naar de uitslaapkamer. Hier word je 
wakker en zie je papa of mama weer. Je zal nog wel slaperig zijn van de 
narcose. Je wordt in je bed weer naar de kinderafdeling gebracht.
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Hoe lang duurt het onderzoek
Het onderzoek zelf duurt ongeveer 15 minuten. 

Wat gebeurt er na het onderzoek
Na het onderzoek word je naar de kinderafdeling gebracht. Hier kun je 
helemaal wakker worden van de narcose. Het kan zijn dat je wat pijn hebt in 
je keel na het onderzoek. Dit komt door de gastroscoop. Tijdens het 
onderzoek wordt lucht in je maag geblazen, het zou kunnen dat je hierdoor 
wat vaker moet boeren of windjes moet laten. Voordat je naar huis kan, 
moet je wat gegeten en gedronken hebben. Ook is het belangrijk dat je 
geplast hebt. Je krijgt een polikliniek  afspraak mee om bij de kinderarts 
terug te komen.

Hoe kom je aan de uitslag
Je krijgt de uitslag te horen van de kinderarts tijdens de policontrole.
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Toestemming
Jij en je ouders hebben rechten en plichten in het ziekenhuis. Dit is volgens 
de wet geregeld. De WGBO: Wet op de geneeskundige 
behandelovereenkomst.
Dit betekent onder andere dat je duidelijke informatie krijgt van de mensen 
die in het ziekenhuis werken, voordat er een onderzoek wordt gedaan. Dit 
heet informatie en toestemming.
• Als je onder de twaalf jaar bent, geven je ouders toestemming voor een 

onderzoek.
• Als je ouder bent dan twaalf en jonger dan zestien jaar, dan moeten jij en 

je ouders allebei toestemming geven voor een onderzoek.
• Als je ouder bent dan zestien jaar, dan mag je zelf toestemming geven 

voor een onderzoek.

Meer uitleg over deze wet kun je vinden op de internetsite:
www.jadokterneedokter.nl
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Belangrijke dingen voor ouder(s)/ verzorger(s) om te weten:

• Bij verhindering graag tijdig afbellen. Het telefoonnummer staat op de 
achterkant van deze folder.

• Vertel uw kind dat het op de kinderafdeling een prik zal krijgen. Uw kind 
krijgt van tevoren Emla zalf op de prikplaats. Vertel uw kind dat dit een 
soort ‘toverzalf’ is, zodat het minder van de prik voelt.

• Vertel uw kind van tevoren dat het na het onderzoek misselijk kan zijn 
van de narcose.

U kunt uw kind helpen tijdens het onderzoek, door:
• Uw kind van tevoren goed te vertellen wat er gaat gebeuren, zodat uw 

kind zich enigszins kan voorbereiden. Houdt hierbij rekening met de 
leeftijd van uw kind.

• Zelf zo rustig mogelijk te blijven. Wanneer u zich gespannen voelt, zal 
uw kind dit zeker merken. Het is wellicht een goed idee om een ander 
vertrouwd persoon mee te laten gaan.

www.ikazia.nl
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