Röntgenonderzoek kinderen
(slokdarm en maag)
Slikvideo/slikfoto en maagonderzoek
Voor uw kind is een röntgenonderzoek van de slokdarm en/of de maag
afgesproken. Bij deze onderzoeken wordt röntgencontrastmiddel gebruikt. De
radioloog die het onderzoek doet, bepaalt welk contrastmiddel gebruikt wordt.
Hierbij gaat het om contrastmiddel met of zonder barium. Bij gebruik van
bariumcontrastmiddel kan de volgende dag(en) nog een restje witte bariumpap in de
ontlasting te zien zijn. Door de bariumpap kan de ontlasting wat moeizaam gaan. Als
er enige kans is op verstopping (obstipatie), kan uw kind laxeermiddelen nemen zoals
ontbijtkoek, pruimen en eventueel Bisacodyl in overleg met de behandelend arts. De
bariumpap is na enkele dagen volledig uit de darmen verdwenen.
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde van
VUmc. Meldt u zich op de locatie die in de afsprakenbrief staat.
Voorbereiding
Onderstaande voorschriften zijn richtlijnen, voorbereiding altijd in overleg met de
behandelend arts van uw kind.
Uw kind dient nuchter te zijn voor dit onderzoek. Dit betekent niet eten en alleen heldere
vloeistoffen drinken.
• Kinderen jonger dan 1 jaar: 3-4 uur van tevoren nuchter;
• Kinderen van 1-2 jaar: 6 uur van tevoren nuchter;
• Kinderen ouder dan 2 jaar: 8 uur van tevoren nuchter.
Het onderzoek
Uw kind krijgt voor het onderzoek wat röntgencontrastmiddel te drinken. Als uw kind
zelf niet kan drinken, brengt de radioloog een dun slangetje in de maag of slokdarm om
het contrast toe te dienen. De opnames worden, afhankelijk van de leeftijd van het kind,
in liggende of staande houding gemaakt. Tijdens het onderzoek moet uw kind enkele
malen op de linker- of rechterzijde, of op de buik draaien. Het onderzoek wordt op video
opgenomen of er worden foto’s gemaakt. Het onderzoek duurt ongeveer twintig minuten.
Na het onderzoek mag uw kind alles weer eten en drinken wat het normaal gesproken ook
mag.
Uitslag
De radioloog maakt een verslag van de foto’s en stuurt de uitslag naar uw behandelend
arts. De video’s worden besproken in een gespecialiseerd team, waarna de uitslag aan uw
behandelend arts wordt doorgegeven.
Tot besluit
Voor u is een bepaalde tijd gereserveerd. Bent u niet in staat de gemaakte afspraak na
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te komen, geef dit dan tijdig door aan de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde
telefoon (020) 444 2874. Voor vragen kunt u ook dit nummer gebruiken.

