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Inleiding 

Uw kind komt langs voor een scopie. Tijdens dit onderzoek kijken wij 
binnenin de slokdarm, de maag en de dunne darm. Dit gebeurt met 
behulp van een soepel slangetje met aan het uiteinde een kleine camera 
(endoscoop). Indien nodig, nemen wij voor verder onderzoek kleine 
stukjes van het slijmvliesweefsel (biopsie). Omdat dit weefsel eerst moet 
worden onderzocht, zijn de resultaten van het onderzoek doorgaans na 
twee weken gekend.  
 

Voorbereiding op het onderzoek 

 U dient uw kind eerst te laten inschrijven in de inkomhal met de ID-
kaart van uw kind (campus SJ). Daarna begeeft u zich naar het 
kinderdagziekenhuis op de 2de verdieping. Volg route E60. 
 

 Het onderzoek vindt plaats in het operatiekwartier. Uw kind wordt 
onder algemene verdoving gebracht. Dit betekent dat uw kind 
slaapt tijdens het onderzoek.  

 
 Het is belangrijk dat uw kind nuchter is voor het onderzoek. Niet 

alleen voor de verdoving, maar ook omdat de maag niet grondig 
kan worden bekeken als er nog voedingsresten in aanwezig zijn. 
Vindt het onderzoek ’s ochtends plaats, dan mogen kinderen ouder 
dan één jaar de dag voor het onderzoek vanaf 20 uur ’s avonds 
niets meer eten of drinken. Gelieve uw kind de avond voordien ook 
geen vetrijke maaltijden te geven. Met de ouders van kinderen 
jonger dan één jaar maken wij individuele afspraken.  

 
 Laat uw kind net voor het onderzoek best nog eens naar het toilet 

gaan.  
 

 Eventuele juwelen, piercings, bril of nagellak moeten verwijderd 
worden.  
 

 Uw kind krijgt een operatiehemd. Als voorbereiding op de 
verdoving krijgt uw kind 15 à 30 minuten voor het onderzoek een 
suppo (jonger dan twee jaar) of een siroop (ouder dan twee jaar). 
Uw kind kan hier slaperig van worden en mag daarom het bed niet 
meer verlaten.  
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 Vervolgens wordt uw kind naar het operatiekwartier gebracht. Eén 

ouder mag, indien u dat wenst, het kind vergezellen tot in de 
operatiezaal. Zie er op toe dat uw kind een identificatiearmbandje 
draagt.  
 

 Heeft uw kind in het verleden problemen gehad bij het toedienen 
van verdoving, dan moet u dat vooraf aan de arts melden. Overleg 
ook met de arts als uw kind medicatie gebruikt.  
 

Verloop van het onderzoek 

 Kind wordt in slaap gebracht 

Uw kind wordt in slaap gebracht met behulp van een maskertje waarin 
het moet blazen. Oudere kinderen kunnen in slaap worden gebracht met 
een infuusje. Is uw kind ouder dan één jaar, dan mag u bij uw kind 
blijven tot het slaapt. De verpleegkundige zal u nadien naar de 
wachtruimte begeleiden.  

 Het onderzoek 

Als uw kind onder verdoving is, brengt de arts de endoscoop in. Om te 
voorkomen dat de tanden of kaken de endoscoop beschadigen, plaatst 
de arts een bijtring tussen de tanden van uw kind.  
 
De arts schuift de endoscoop via de mond in de slokdarm, de maag en 
verder tot aan de twaalfvingerige darm. Om de maag zo grondig mogelijk 
te kunnen bekijken, moet de arts soms wat lucht in de maag blazen. 
Deze lucht kan ervoor zorgen dat uw kind achteraf boertjes of windjes 
laat om de lucht te laten ontsnappen. Indien nodig kan de arts met een 
tangetje wat weefsel van de binnenkant van de maag wegnemen voor 
verder onderzoek. Dit heet een biopsie. Uw kind voelt hier niets van. Het 
weefsel wordt opgestuurd voor verder onderzoek.   

 Duur van het onderzoek 

Het onderzoek zelf duurt ongeveer 10 minuten. Nadien zal uw kind nog 
even in de ontwaakruimte van het operatiekwartier blijven. U mag bij uw 
kind aanwezig zijn. 
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 Heeft uw kind pijn? 

Het onderzoek vindt plaats onder algemene verdoving, dus uw kind zal 
er niets van merken. Nadien kan uw kind wel wat pijn in de keel en een 
droge mond hebben. Als er tijdens het onderzoek lucht in de maag wordt 
geblazen, kan uw kind nadien een opgeblazen gevoel hebben. Door 
winden en boeren te laten, verdwijnt dit gevoel vanzelf. 

Na het onderzoek 

Als uw kind goed wakker is, kan het een beetje water drinken en daarna 
wat eten. Als uw kind zich na het eten goed voelt en er geen andere 
problemen zijn, mag u met uw kind weer naar huis. 
 
Na het onderzoek krijgt u van de arts meteen al informatie over wat hij/zij 
gezien heeft en welke behandeling moet worden opgestart. 
Is er weefsel weggenomen, dan maakt de arts met u een afspraak over 
wanneer hij/zij de resultaten met u kan bespreken. 
 
 

Wie contacteren bij vragen of problemen? 

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of zijn er zaken niet 
duidelijk, dan kunt u contact opnemen met dr. Liesbet Vercammen, 
kindergastro-enterologie. U kunt haar bereiken via de raadpleging 
kinderziekten, tel. 014 44 44 16. 
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Persoonlijke notities/ vragen  

Hebt u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u ze hier noteren. Zo hebt u 
ze altijd bij de hand tijdens een gesprek met de arts of verpleegkundige. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle informatie over de dienst kindergeneeskunde, de kinderafdeling en 

het kinderdagziekenhuis vind je op www.azturnhout.be/kinderen.   

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=91f1d3f0-af2f-4bbb-9be1-158d41c01640
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Versie: 04/02/2020 

Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv) 

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=1e74c63e-15c5-4c87-8735-18efd660be23
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=ac069723-b754-4197-a04e-038848fb9388
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