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Beste ouder(s)

Binnenkort wordt uw kind op de kinderafdeling van het 
Sint-Andriesziekenhuis opgenomen voor een pH-metrie.

Aan de hand van deze folder willen wij u graag 
informeren over de pH-metrie en een antwoord bieden 
op vragen die u zich eventueel stelt. Indien u nog 
vragen heeft na het doorlezen van deze folder, kunt u 
deze aan de arts of verpleegkundige stellen.

Wat is een pH-metrie?
Een pH-metrie is een onderzoekstechniek waarbij 
gedurende 24 uur gekeken wordt wanneer, 
hoe vaak en hoe lang zure maaginhoud naar 
de slokdarm terugstroomt. Met behulp van een 
sonde die via de neus wordt ingebracht, wordt de 
zuurtegraad in de slokdarm gemeten.

Voorbereiding
Het is belangrijk dat uw kind nuchter is. Dit 
betekent dat uw kind 8 uur voor het onderzoek 
niets meer mag eten of drinken. Zuigelingen 
moeten 4 uur voor het onderzoek nuchter zijn.

Indien uw kind zuurremmende medicijnen 
inneemt, is waarschijnlijk met u afgesproken 
wanneer hiermee gestopt moet worden. Indien 
dit niet het geval is, neemt u best nog eens 
contact op met uw behandelende arts.

Opname
Bij aankomst in het ziekenhuis, dient u zich 
aan te melden aan de kiosk. Daar volgt u de 
instructies op het scherm. Na de inschrijving zal 
u begeleid worden naar de kinderafdeling, op de 
derde verdieping, waar een verpleegkundige u 
opwacht.

Wat moet u meebrengen?

• kids ID of isi+ kaart
• fopspeen of knuffel
• (eerste) flesvoeding voor baby’s
• kledij
• thuismedicatie

Het onderzoek
Het plaatsen van de pH-metriesonde gebeurt 
op de kinderafdeling.

Er wordt een sonde via de neus ingebracht tot 
net boven de maagingang. Om te controleren 
of de sonde goed zit, wordt een röntgenfoto 
gemaakt op de afdeling radiologie. Als de sonde 
correct zit, wordt deze met een kleefpleister 
aan de wang bevestigd.

Tijdens het maken van de röntgenfoto’s mag u 
bij uw kind blijven, behalve wanneer u zwanger 
bent. U zult een speciale schort krijgen om 
uzelf te beschermen tegen de röntgenstralen.

Nazorg
De komende 24 uur zal uw kind op de 
kinderafdeling verblijven. Indien u dit wenst, 
kunt u bij uw kind blijven overnachten.

De verpleegkundige zal u informeren over het 
gebruik van het meetapparaatje en over het 
invullen van een dagboekje.

Ontslag
24 uur na de plaatsing zal de verpleegkundige 
de sonde verwijderen. Afhankelijk van wat u 
vooraf met de arts heeft afgesproken, mag uw 
kind het ziekenhuis nu verlaten of wacht u nog 
even op de resultaten van het onderzoek.


