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Voorbereiding 

In sommige gevallen vragen we u om vóór 
het onderzoek de inname van bepaalde 
medicijnen te onderbreken. 

Nuchter zijn
Onderzoek vóór 12 uur: 
•  U mag na middernacht niets meer eten. 
•  U mag na middernacht niet meer roken. 
•  Tot 2 uur voor het onderzoek mag u hel-

dere vloeistof drinken. Nadien mag u niet 
meer drinken. 

Onderzoek na 12 uur: 
•  Vóór 8 uur ‘s ochtends mag u nog een 

licht ontbijt eten, daarna eet u niks meer. 
•  U mag niet meer roken na 8 uur ’s mor-

gens. 
•  Tot 2 uur voor het onderzoek mag u hel-

dere vloeistof drinken. Nadien mag u niet 
meer drinken.

Wat is een 
slokdarmmanometrie? 

Een slokdarmmanometrie is een druk-
meting ter hoogte van de slokdarm. Via 
dit onderzoek kunnen we de oorzaak van 
bepaalde klachten zoals slikproblemen, 
passageproblemen, pijn op de borst enz. 
achterhalen.  

Afspraak 

Meld u ten laatste 30 minuten voor het 
afgesproken uur aan bij het onthaal van 
het ziekenhuis. 

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

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

Slokdarmmanometrie
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Het onderzoek 

•  Bij de meting maken we gebruik van een 
dun slangetje van ongeveer vier millime-
ter diameter (=de katheter). 

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

verdoofd. 
•  Nadien brengen we de katheter via de 

neus voorzichtig in de slokdarm. U slikt 
zelf de katheter verder naar binnen. 

•  U kunt steeds blijven ademen door mond 
en/of neus. 

•  We bepalen de beste positie van de ka-
theter. Van zodra die op de juiste plaats 
zit, wordt hij aan de neus vastgekleefd. 

•  We vragen u om op de rechterzijde te 
gaan liggen, waarna de drukmeting start. 

•  U zult tien slokjes water moeten door-
slikken die we u met een spuitje aan-
bieden.

•  Als het onderzoek is afgerond, verwijde-
ren we de katheter. 

•  Het onderzoek zelf duurt ongeveer 15 
minuten. 

Na het onderzoek 

Na het onderzoek mag u meteen naar huis. 
Gebruik van wagen, fiets of openbaar ver-
voer is geen probleem. 

De gastro-enteroloog beoordeelt de me-
tingen en stelt een verslag op. U krijgt de 
uitslag van het onderzoek via uw behan-
delend arts.
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Contact

Maag-, darm- en leverziekten
Straat 98 
T  09 224 64 81 
E  secretariaat.gastroSL@azstlucas.be 

Artsen 
dr. Ercan Cesmeli 
dr. Frederik de Clerck 

Een samenwerking tussen:


