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Inleiding  
 

Binnenkort wordt bij uw kind onder narcose een endoscopie verricht. 

In deze folder willen wij u informeren over wat dat betekent, wat er 

voorafgaat aan het onderzoek en hoe de nazorg plaatsvindt.  

 

 

De endoscopie  
 

Een endoscopie is een onderzoek waarbij met behulp van een 

dunne buigzame kijkbuis (een endoscoop) de slokdarm, de maag, 

de dunne darm of de dikke darm bekeken kunnen worden.  

De endoscoop wordt via de mond, neus of anus op zijn plaats 

gebracht. Met een camera kan de arts het gewenste orgaan 

bekijken. Ook is het mogelijk om via de endoscoop kleine stukjes 

weefsel (biopten) af te nemen voor verder onderzoek. 

 

Bij uw kind gaat het om een endoscopie van de: 

 

 Slokdarm: de endoscoop wordt via de mond of neus ingebracht  

 

 Maag: de endoscoop wordt via de mond of neus ingebracht  

 

 Dunne darm: de endoscoop wordt via de mond of neus 

ingebracht 

 

 Dikke darm: de endoscoop wordt via de anus ingebracht 

 

 

 

 

 

 



 2 

Voor het onderzoek  
 

Op de polikliniek Kindergeneeskunde bestaat er een speciaal 

spreekuur Kinder-MDL. Daar wordt de afspraak gepland voor het 

onderzoek van uw kind. Ook de verdere afspraken vinden daar 

plaats.  

U krijgt een vragenlijst mee over onder andere het medicijngebruik 

en/of ziekten van uw kind. We vragen u de lijst thuis in te vullen en 

mee te nemen naar het pré-operatieve spreekuur. Aan de hand van 

deze vragenlijst bekijkt de anesthesioloog welke narcose het meest 

geschikt is voor uw kind.  

 

Pré-operatieve spreekuur 

Er wordt een afspraak gemaakt bij de anesthesist voor het pré- 

operatieve spreekuur. De anesthesist bespreekt onder andere met u 

welke vorm van verdoving of narcose u kind krijgt. Ook wordt uw 

kind lichamelijk onderzocht. 

 

Voorlichting  

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met de pedagogisch mede-

werkster. Zij geeft u en uw kind voorlichting over de narcose. U    

kunt voor een afspraak bellen met de pedagogisch medewerkster, 

tel. (078) 652 39 41 of (078) 652 34 19.  

 

Uw kind kan tijdens deze voorlichting al een beetje vertrouwd raken 

met het ziekenhuis en met de kinderafdeling. Uw kind leert 

spelenderwijs wat materiaal kennen, zoals een operatiemuts en het 

anesthesiekapje.  
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Voorbereidingen 
 

 Nuchter zijn 

Voor alle onderzoeken moet uw kind nuchter zijn. Vanaf het 

tijdstip dat de anesthesist met u heeft afgesproken, mag uw kind 

niet meer eten en drinken.  

 

Bij een onderzoek van de dikke darm 

 Als uw kind een onderzoek krijgt van de dikke darm (colono-

scopie), moeten de darmen helemaal leeg zijn. Anders kan het 

onderzoek niet goed worden uitgevoerd. Uw kind moet dan 

vooraf bepaalde medicijnen innemen. Op de polikliniek krijgt u 

uitleg hierover en krijgt u de benodigde recepten mee. 

 

 

In het ziekenhuis 
 

Uw kind wordt een paar uur voorafgaand aan het onderzoek 

opgenomen op de kinderafdeling T1. Zowel voor als na het 

onderzoek verblijft uw kind op de kinderafdeling T1.  

 

Het onderzoek gebeurt onder narcose op de operatieafdeling. Eén 

van de ouders/ verzorgers mag mee naar de operatiekamer. U kunt 

bij uw kind blijven tot dat uw kind slaapt. 

 

Het onderzoek van de slokdarm/maag (gastroscopie) duurt 

ongeveer dertig minuten en een maag/darmonderzoek (gastro-

colonoscopie) duurt ongeveer honderd minuten.  
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Na het onderzoek  
 

Na het onderzoek wordt uw kind naar de uitslaapkamer gebracht. 

Daar mag u naartoe zodra uw kind wakker is. Zodra uw kind goed 

wakker is en weer terug gaat naar de kinderafdeling, krijgt uw kind 

water te drinken.  

Tijdens het onderzoek is lucht in de maag of darm geblazen om het 

orgaan goed te kunnen bekijken. Uw kind kan hierdoor veel boeren 

en windjes laten.  

 

Als het drinken goed gaat mag uw kind ook weer eten. Als uw kind 

gegeten heeft, mag u met uw kind naar huis. 

 

Als de endoscoop via de keel is ingebracht, kan uw kind een droog 

of pijnlijk gevoel in de keel hebben. Om dit gevoel te verminderen 

kunt u uw kind iets kouds te eten of te drinken geven. 

 

 

De uitslag van het onderzoek  
 

De uitslag van het onderzoek hoort u niet meteen. De kinderarts die 

uw kind in behandeling heeft, zal de uitslag met u bespreken tijdens 

een bezoek aan de polikliniek. In overleg met u wordt daarvoor een 

afspraak gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tot slot 
 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust 

van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur naar de 

polikliniek Kindergeneeskunde. We beantwoorden uw vragen graag. 

 

Ook voor het maken of verzetten van een afspraak bij de polikliniek 

Kindergeneeskunde, belt u op genoemde tijden voor alle locaties 

naar tel. (078) 652 33 70. 
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