Het geven van een klysma
bij kinderen

In overleg met de kinderarts krijgt uw kind een klysma. In deze folder leest
u hier meer over.

Waarom een klysma
Bij een klysma wordt via de anus een laxerende vloeistof in de darm
gespoten die de harde ontlasting zachter maakt en de darmwerking
stimuleert. Redenen om een klysma te geven zijn:
• obstipatie
• veel buikpijnklachten
• problemen met ontlasting

Voorbereiding
Wij raden u aan om reserve ondergoed (en eventueel reservekleding) mee
te nemen.

Het onderzoek
U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de
kinder-jeugdafdeling, route 71. In de onderzoekkamer van de
kinder-jeugdafdeling wordt het klysma toegediend.
Wij begeleiden kinderen die een klysma krijgen op zodanige wijze dat zij
weten wat er gaat gebeuren.
• Uw kind gaat op handen en knieën op de tafel liggen (knie-elleboog
houding) of op de linkerzij met opgetrokken knieën.
• Er wordt een slangetje ingebracht via de anus. Aan dit slangetje wordt
vaseline aangebracht om het inbrengen makkelijker te laten verlopen.
• Het slangetje proberen we zo ver mogelijk in te brengen (dit doet geen
pijn als uw kind zich kan ontspannen).
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• Vervolgens wordt de (verwarmde) laxeer-vloeistof die de arts heeft
voorgeschreven, ingebracht.
• Op het moment dat de laxeer-vloeistof is ingespoten en het slangetje
verwijderd mag worden, moet het kind proberen om de vloeistof zolang
mogelijk in te houden.
De mogelijkheid bestaat om, na het inbrengen van de laxeer-vloeistof, in
een patiëntenkamer te wachten en eventueel iets te drinken.
De verpleegkundige wijst het toilet aan waar uw kind op een po terecht kan.
Als uw kind naar het toilet is geweest, bekijkt de verpleegkundige het
resultaat van het klysma is, zodat dit doorgegeven kan worden aan de arts.
Duur van het onderzoek
Meestal moet er meer dan 1 maal gelaxeerd worden. De vervolgdata
worden in overleg met u afgesproken.
Elk onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder vragen, dan kunt u contact opnemen
met de kinder-jeugdafdeling, telefoon: 040 - 286 4170.

Afspraak

Naam van de patiënt:

………………………………………………..

Datum van het onderzoek:

………………………………………………..

Opname tijd:

………………………………………………..

U wordt verwacht op de kinder-jeugdafdeling (route 71)
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