SLOKDARMMANOMETRIE

SLOKDARMMANOMETRIE
Wat is een slokdarmmanometrie?

Breng de arts op de hoogte van:
• Stollingsproblemen of inname van

Een slokdarmmanometrie is een drukmeting ter hoogte van de slokdarm

bloedverdunners
• Allergieën (Latex®, XylocaineTM®,…)
• Zwangerschap

Doel
Het achterhalen van de oorzaak van

Nuchter zijn

bepaalde klachten zoals slikproblemen,
passageproblemen, pijn op de borst,…

Onderzoek vóór 12 uur:
• U mag na middernacht niets meer eten.

Voorbereiding

• U mag na middernacht niet meer roken.
• Tot 2 uur voor het onderzoek mag u

In sommige gevallen kunt u worden

heldere vloeistof drinken. Nadien mag

verzocht vóór het onderzoek de inname

u niet meer drinken.

van bepaalde medicijnen te onderbreken.

Onderzoek na 12 uur:

Afspraak

• Vóór 8 uur ‘s ochtends mag u nog een

Meld u aan bij het onthaal van het zie-

• U mag niet meer roken na 8 uur ’s

licht ontbijt eten, daarna eet u niks meer.
kenhuis ten laatste 30 minuten voor het
afgesproken uur.

morgens.
• Tot 2 uur voor het onderzoek mag u
heldere vloeistof drinken. Nadien mag
u niet meer drinken.
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Het onderzoek

• Als het onderzoek is afgerond wordt
de katheter weer verwijderd.

• Bij de meting wordt gebruik gemaakt
van een dun slangetje van ongeveer

Het onderzoek duurt ongeveer 45

vier millimeter diameter (=de katheter).

minuten.

• Het onderzoek begint in zittende positie.
• De neus wordt door middel van een

Na het onderzoek

spray verdoofd.
• Nadien wordt de katheter via de neus

Na het onderzoek mag u meteen naar

voorzichtig in de slokdarm gebracht.

huis. Gebruik van wagen, fiets of open-

• U slikt zelf de katheter verder naar

baar vervoer is geen probleem.

binnen.
• U kunt steeds blijven ademen door
mond en/of neus.
• De optimale positie van de katheter
wordt bepaald en als deze op de

De gastro-enteroloog zal de metingen
beoordelen en een verslag opstellen. U
krijgt de uitslag van het onderzoek via
uw behandelende arts.

juiste plaats zit, wordt hij aan de neus
vastgekleefd.
• U wordt gevraagd op de rechterzijde te
gaan liggen, waarna de drukmeting start.
• Er wordt u gevraagd tien slokjes water
door te slikken die u met een spuitje
worden aangeboden.
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Een samenwerking tussen:

Contact
Secretariaat maag-, darm- en leverziekten
Straat 28
T 09 224 64 81 of 09 224 64 80
E secretariaat.gastroSL@azstlucas.be
Artsen
dr. Ercan Cesmeli
dr. Frederik de Clerck
Deze brochure werd ontwikkeld voor het gebruik binnen het AZ Sint-Lucas ziekenhuis Gent. Alle rechten
voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het
ziekenhuis. Deze informatiefolder werd met de grootste zorg opgemaakt, de inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Indien er vergissingen, tekortkomingen of
onvolledigheden in staan dan zijn het AZ Sint-Lucas, het personeel en de artsen hiervoor niet aansprakelijk.
vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
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Campus Sint-Lucas

Campus Volkskliniek

Groenebriel 1

Tichelrei 1

T 09 224 61 11

9000 Gent

9000 Gent

E info@azstlucas.be
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