Aandachtspunten

i

↗ Meld steeds aan de verpleegkundige dat je kind
zuurremmende medicatie neemt als dat het geval is.
↗ Plaats het bed tijdens het onderzoek niet in
hoogstand. Dit zou het onderzoek negatief
beïnvloeden.

MEER INFO?

↗ Zorg ervoor dat de sonde nooit geknikt zit, op

eender welke plaats.

Resultaat
De ochtend na het onderzoek zal de arts het
resultaat met je bespreken.

24 uurs-pH-metrie

Datum onderzoek:

...........

/

............

/

............

Het is mogelijk dat je na het lezen van
deze folder nog vragen hebt.
Aarzel dan niet je kinderarts of de
kinderverpleegkundigen aan te
spreken.
Telefoon kinderafdeling:
09 246 24 01

DIENST NEUROLOGIE / PSYCHOLOGIE

AZ Maria Middelares heeft deze infor
matiebrochure met de
grootste zorg opgemaakt. Deze brochure is indicatief en vervangt
de raadpleging bij je arts niet. Mocht deze brochure vergissingen
of onvolledigheden bevatten, dan zijn AZ Maria Middelares, zijn
medewerkers en zijn artsen hiervoor niet aansprakelijk.

KINDERAFDELING
Buitenring Sint-Denijs 30 | 9000 Gent
09 246 46 46 I www.mariamiddelares.be I info@azmmsj.be
SAP 1070 | December 2019

Volg ons ook op:

Beste ouder
Binnenkort wordt je kind op de kinderafdeling
opgenomen voor een 24 uurs-pH-metrie en
observatie.

↗ Bij het begin van elke borstvoeding, flesvoeding
of maaltijd, druk je kort op het symbool ‘mes en
vork’.

Het doel van dit onderzoek is de zuurtegraad
meten ter hoogte van de slokdarm met behulp
van een pH-metriesonde gedurende 24 uur.

↗ Als je kind klaar is met eten of drinken, druk je
nogmaals op het symbool ‘mes en vork’.

Met deze folder proberen wij u zo goed mogelijk
te informeren over de geplande opname op de
kinderafdeling.

Voor de opname
Bij aankomst in het ziekenhuis schrijf je je kind in bij
de opnamedienst. Om 9 uur word je verwacht aan de
kinderafdeling.
Belangrijk is dat je kindje nuchter is. Dit wil zeggen
dat je kind vanaf 6.30 uur niet meer mag eten of drinken, en dit tot na het plaatsen van de sonde. Je kind
moet nuchter zijn om te vermijden dat
hij/zij gaat braken bij het plaatsen van
de sonde.

Wat breng je mee?
↗ Persoonlijke verzorgingsproducten van je kind.
↗ Reservekleertjes en pyjama.
↗ Kousjes indien je kind jonger is dan drie
maanden.
↗ Knuffel en/of fopspeen.
↗ Eventuele thuismedicatie.

Wat breng je niet mee?
↗ Luiers
↗ Melkpoeder

Verloop van het onderzoek
Plaatsen van de sonde:
Er wordt een sonde via de neus ingebracht tot net boven
de maagingang.
Om te voorkomen dat je kind per ongeluk de sonde verwijdert, worden beide armen gespalkt. Zo kan je kind de
armpjes niet plooien en dus ook de neus niet aanraken.
Bij baby’s jonger dan drie maanden trekken we kousjes
over de handjes.
Als je bij je kind blijft overnachten, vragen we je een
aantal zaken te registreren. Dit helpt de kinderarts bij
het aflezen van het onderzoek. Blijf je niet overnachten
dan zal de verpleegkundige dit voor jou doen.

↗ Telkens als je kind pijn of ongemakken ervaart
(bij vermoeden van reflux) of een hoestbui heeft
(bij herhaaldelijke luchtweginfecties) druk
je een keer op het symbool ‘hart’. Ook als je
kind gedurende langere periode huilt, druk je
eenmaal. Als je kind getroost en rustig geworden
is, mag je bij een nieuwe huilbui of hoestbui
opnieuw drukken op het symbool ‘hart’.
↗ Als je kind jonger is dan één jaar, dan wordt het
toestel ingesteld op ‘liggen’ omdat je kind het
grootste deel van de dag in bed zal liggen. Als je
je kind gedurende minstens tien minuten rechtop
houdt, druk je op het symbool ‘bedje’. Als je kind
terug gaat liggen, druk je nogmaals op ‘bedje’.
↗ Als je kind ouder is dan één jaar, dan wordt het
toestel ingesteld op ‘rechtopzittend’ omdat je
kind het grootste deel van de dag rechtop zal
zitten. Als je kind gedurende minstens tien
minuten gaat liggen, druk je op het symbool
‘bedje’. Als je kind terug rechtopzit, druk je nog
een keer op ‘bedje’.
↗ Na het plaatsen van de sonde, controleert de
dienst radiologie of de sonde juist zit. Nadien
mag je kind drinken en eten volgens zijn/haar
gewoontes van thuis.

