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Kindergeneeskunde 
 

PH-Metrie Kinderen 
 

Meting van de zuurgraad bij kinderen 
 

Inleiding 
 

Uw arts heeft met u besloten tot een 24-uurs PH-metrie bij uw kind. Dit is een 
onderzoek om een reflux, het terugstromen van maagzuur en/of voeding in de 
slokdarm, aan te tonen. Reflux-klachten zijn bijvoorbeeld: onrust, huilen, veel slikken 
en vaak mondjes voeding terug geven. Uw arts heeft u al de nodige informatie 
gegeven. In deze folder kunt u alles nog eens rustig nalezen. 
 
Waarom PH-metrie? 
Door meting van de PH(=zuurgraad) in de slokdarm kan bepaald worden of er sprake 
is van reflux. De arts bepaalt aan de hand van de uitslag of uw kind medicatie nodig 
heeft en/of aanpassing van de voeding. 
 
Voorbereiding 
Bij zuigelingen geeft u op de dag van het onderzoek de eerste (fles)voeding 3 uur 
voordat u zich moet melden op de afdeling.   
Kinderen die vast voedsel krijgen moeten nuchter zijn vanaf 06.00 uur ’s morgens.  
 
Het onderzoek 
Via de neus wordt een sonde ingebracht en opgeschoven tot 5 centimeter boven de 
sluitspier tussen slokdarm en maag. Om te controleren of de sonde op de goede 
plaats zit wordt een röntgendoorlichting gemaakt. Hiervoor gaat een 
kinderverpleegkundige met u en uw kind naar de röntgenafdeling. Zit de sonde goed 
dan kan de meter geactiveerd worden door de verpleegkundige en start de meting. 
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Het inbrengen van de sonde via de neus is niet pijnlijk maar wel vervelend voor uw 
kind. Zit de sonde op de juiste plek dan zal uw kind er weinig tot geen last van 
hebben. De sonde wordt op het neusje en op de wang van uw kind vastgeplakt om te 
voorkomen dat de sonde eruit gaat. Zuigelingen krijgen handschoentjes aan om te 
voorkomen dat de sonde er per ongeluk uitgetrokken wordt. Bij peuters kan het nodig 
zijn kokertjes om de armpjes te doen om dit te voorkomen. De sonde wordt 
verbonden met een recorder die als schoudertasje kan worden meegenomen. 
Vervolgens kunt u uw kind mee naar huis nemen. Als de arts uw kind langer wil 
observeren dan wordt uw kind in overleg met u opgenomen voor een aantal dagen. 
 
Tijdens de meting 
Nadat de meter is geactiveerd kan direct gestart worden met de voeding. Voor 
zuigelingen kunt u een flesvoeding van thuis meebrengen en uw kind voeden. 
Tijdens de meting mag uw kind bijna alles eten. Zure voeding zoals appelmoes, 
fruithapje en yoghurt mag tijdelijk, tijdens de meting, niet gegeven worden. Ook 
limonade en vruchtensappen kunt u beter niet geven. Water, thee en melk kunnen 
onbeperkt gedronken worden. 
 
Invullen registratie formulier 
U krijgt een registratieformulier mee. Hierop dient u het volgende te noteren: 

 Begin- en eindtijd van de maaltijd; 

 Periodes waarin uw kind veel huilt of onrustig is; 

 Slaapmomenten en tijden dat uw kind plat ligt. 
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Let op: noteer altijd de tijden die op de display van de recorder staan, ook als deze 
afwijken van de daadwerkelijke tijd, omdat deze tijden overeenkomen met de meting 
van de PH. Op het registratieformulier is na de doorlichting de diepte van de sonde in 
de slokdarm genoteerd. Dit is belangrijk voor het geval dat de sonde eruit gaat en 
opnieuw moet worden ingebracht.  
 
Neem bij problemen altijd het registratieformulier mee. 
 
Richtlijnen voor thuis 

 De recorder is ingesteld. U heeft de bedieningsvoorschriften ontvangen van de 
verpleegkundige.  

 Medicatie, die uw kind gebruikt, die invloed heeft op de meting wordt in overleg 
met de behandelend arts tijdelijk 24 uur gestopt. 

 Flesvoeding wordt gedurende deze 24-uurs meting niet ingedikt. 

 Het hoofdeinde van het bedje mag niet verhoogd zijn. 

 Handschoentjes dient u aan te laten tot na het onderzoek. 

 Zijn er onduidelijkheden of gaat de sonde eruit dan kunt u altijd contact opnemen 
met de kinderafdeling. De kinderverpleegkundige zal met u bespreken wat u 
vervolgens moet doen. 

 Als u naar de afdeling moet komen bijvoorbeeld omdat de sonde eruit is gegaan 
dan is het belangrijk om het registratieformulier mee te brengen. 

 24 uur na de start van de PH-meting meldt u zich met uw kind op de 
functieafdeling. Hier wordt de sonde verwijderd. 

 De uitslag van de PH-metrie krijgt u van de behandelend arts. 
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Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het 
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 
 

Kinder- en jeugdafdeling 
Locatie Venlo 
routenummer 32 (laag 3) 
 (077) 320 58 30  
op werkdagen: 8.00 - 16.30uur 
 

Centrum voor Diagnostiek 
routenummer 11 
(077) 320 51 20 
op werkdagen van 09.00 uur en 17.00 uur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

internet: www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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