Röntgenonderzoek
slokdarm en maag bij
baby’s en kinderen
Informatie voor ouders/verzorgers

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
Binnenkort krijgt uw kind een röntgenonderzoek van de slokdarm en
maag. Tijdens dit onderzoek krijgt uw kind contrastmiddel te drinken
(bariumpap). Hiermee worden de slokdarm en maag op de
röntgenfoto’s zichtbaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een
radioloog en radiodiagnostisch laboranten.
In deze folder leest u meer over de voorbereidingen en het verloop
van het onderzoek.

Uw kind heeft een afspraak voor dit onderzoek
op: _____________ dag ______________ om ____________ uur.
Het onderzoek vindt plaats in het Albert Schweitzer ziekenhuis,
locatie Dordwijk.
U meldt zich met uw kind op het afgesproken tijdstip bij de balie van
de afdeling Radiologie.

Voorbereidingen
Hongerig zijn
Het is wellicht voor u en uw kind niet fijn, maar het is belangrijk dat
uw kind hongerig naar het ziekenhuis komt. Zo weten we zeker dat
hij of zij bij ons het contrastmiddel wil drinken.
Komt de tijd van het onderzoek slecht uit met de voedingstijden van
uw kind? Bel ons dan; dan kijken we of de afspraaktijd verzet kan
worden.
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Meenemen naar onderzoek
We raden u aan om een flesje met een eigen (pap)speen of eigen
drinkbeker mee te nemen naar het onderzoek. Onze ervaring is dat
de meeste kinderen het liefst uit hun eigen fles drinken.
Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat uw kind kan
verwachten aan ongemak of pijn als hij of zij een onderzoek krijgt.
Toch beleeft ieder kind dat anders en op zijn eigen manier. Vertel
het ons als u of uw kind ergens tegenop ziet of als u ongerust bent,
dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Het onderzoek
In de röntgenkamer legt u uw kind op de rug op onderzoekstafel.
Boven de tafel hangt het röntgenapparaat. Uw kind mag alleen een
luier aanhouden tijdens het onderzoek.
Vervolgens krijgt hij of zij de fles of drinkbeker met het
contrastmiddel erin. Het contrastmiddel smaakt niet lekker, maar we
mixen het voor de smaak met limonadesiroop.
Zodra uw kind een paar slokken gedronken heeft, maken we de
röntgenfoto’s van de slokdarm en maag.
Om alle delen van de slokdarm en maag goed af te beelden, kunnen
we u vragen om uw kind te draaien van rugligging, naar zijligging of
buikligging.
Tijdens het onderzoek mag u bij uw kind blijven staan en eventueel
vasthouden. U krijgt dan wel een zogeheten loodjas aan om u te
beschermen tegen de röntgenstraling.
Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt ongeveer 15 tot 30 minuten.
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Na het onderzoek
Na het onderzoek kan de ontlasting van uw kind nog enkele dagen
wit van kleur zijn. Dit komt door de bariumpap. Dit is normaal en
verdwijnt vanzelf.
De behandelend arts krijgt na ongeveer een week de uitslag van het
onderzoek. De uitslag krijgt u bij uw volgende afspraak met de
behandelend arts.

Tot slot
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Of wilt u de tijd van
het onderzoek verzetten? Bel dan gerust op werkdagen naar de
afdeling Radiologie, tel. (078) 654 71 90.

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier: www.asz.nl/foldertest/
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