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Wat is Helicobacter pylori?
Helicobacter pylori is een bacterie die zich
nestelt in de maagwand. Daar produceert ze
schadelijke stoffen. Deze stoffen kunnen een
ontsteking van de maagwand geven.
Dit kan maagpijn tot gevolg hebben.
De bacterie beschadigt de beschermende laag
van de maag. Bij 10% van de mensen met deze
infectie kan dit leiden tot een zweer in de maag
of in de twaalfvingerige darm.
Bij een levenslange maagwandontsteking door
Helicobacter pylori, is de kans op het krijgen van
maagkanker zes tot acht keer groter.

Voorbereiding op het onderzoek




Uw kind moet vóór de test minstens 12 uur
nuchter zijn (niets meer eten of drinken).
Uw kind mag minstens 4 weken voor de test
geen antibiotica nemen.
Uw kind mag minstens 2 weken geen
geneesmiddelen nemen die de afscheiding van
maagzuur remt (bv omeprazole, ranitidine, …).

Hoe verloopt het onderzoek?

Wanneer de test positief is, zal uw arts beslissen
of een gastroscopie noodzakelijk is. Dit is een
onderzoek waarbij met een beweeglijke camera
in de maag gekeken wordt.

Om de test te beginnen blaast uw kind met een
rietje in 2 buisjes. Dan krijgt het 100 milliliter
sinaasappelsap te drinken. Daarna wordt het
testpoeder, C-13 ureum, opgelost in een kleine
hoeveelheid water. Dit poeder is smaakloos.
Dit moet uw kind ook opdrinken.
Na 30 minuten blaast uw kind terug via een rietje in
3 buisjes.

Gelukkig kunnen we deze bacterie behandelen.
Hiervoor zal uw arts bij afwijkende resultaten de
nodige medicatie voorschrijven.

Als uw kind tijdens de test braakt, dan moet de test
herhaald worden in nuchtere toestand.
Dit wil dus zeggen dat dit niet meer op dezelfde dag
kan plaatsvinden.
Na afloop van het onderzoek mag uw kind het
ziekenhuis verlaten.
Uw kind moet dus niet in het ziekenhuis
overnachten.

Resultaat
De resultaten van de onderzoeken zijn een
2-tal weken na de test bekend. De kinderarts
bespreekt ze met u tijdens de raadpleging.
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