Interne geneeskunde

Slokdarmmanometrie
Afspraak
Dag en datum:

................................ dag ......................................................................

Tijd:

.................................................... uur

Waar:

Kijkt u op het algemene informatiebord voor uw route naar de
afdeling Endoscopie.

Kunt u op de datum van het onderzoek niet komen?
Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de onderzoeksdatum, naar de afdeling Endoscopie, (073) 553 30 51. Uw plaats kan dan gebruikt
worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten
zo kort mogelijk te houden!

Wat is een slokdarmmanometrie?
Uw behandelend arts heeft voor u een slokdarmmanometrie (drukmeting) aangevraagd. Een slokdarmmanometrie geeft informatie over het functioneren van de
slokdarm en de kringspier tussen de slokdarm en de maag.

Hoe bereidt u zich voor?
Er is geen speciale voorbereiding nodig voor het onderzoek. U mag vooraf eten,
maar liever niet teveel (licht ontbijt).
Wat neemt u bij ieder bezoek mee?
• Uw geldig legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of
vreemdelingenkaart).
• Uw patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Heeft u nog geen pas of
kloppen de gegevens niet meer? Laat dan een (nieuwe) patiëntenpas maken
voordat u naar uw afspraak gaat. Dit kan op alle locaties van het Jeroen Bosch
Ziekenhuis, behalve Zaltbommel Gamerschestraat.
• Uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Het is voor uw arts belangrijk te weten
welke medicijnen u thuis gebruikt. Uw eigen apotheek kan dit overzicht voor u
uitprinten. Vraag hierom kort voordat u het ziekenhuis bezoekt.

Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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Medicatiegegevens delen
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan digitaal uw historisch medicatieoverzicht opvragen,
maar alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven.
Deze toestemming regelt u bij alle apotheken waar u uw medicatie ophaalt, of online
via www.ikgeeftoestemming.nl. Toch blijft het ook dan belangrijk om uw papieren AMO
mee te nemen naar het ziekenhuis. Aan de hand van uw AMO controleren we welke
medicatie u op dit moment gebruikt. Na goedkeuring van de arts vermelden we deze
medicijnen in uw Elektronisch Patiënten Dossier.

Wat gebeurt er bij het onderzoek?
Via de neus krijgt u een dun slangetje met een aantal drukmetertjes ingebracht, tot
in de maag. Dit kan soms wat braakneigingen veroorzaken. Wanneer het slangetje
eenmaal is ingebracht, heeft u er weinig last van. Als het slangetje in de maag zit,
trekken we het langzaam iets terug. Zo kunnen we de druk meten in de kringspier
tussen slokdarm en maag.
Hierna krijgt u ongeveer vijftien maal een slokje (5cc) kraanwater via een spuitje in de
mond gebracht. Na een slokje water worden steeds de bewegingen in de slokdarm
geregistreerd. Tenslotte trekken we het slangetje verder uit de slokdarm en meten we
de druk in de kringspier tussen de slokdarm en de keel. Hier voelt u niets van.
Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 40 minuten.

Wat gebeurt er na het onderzoek?
Na het onderzoek kunt u een ‘rauw’ gevoel in de keel hebben. Dit verdwijnt vaak weer
binnen 24 uur. Dropjes of snoepjes geven wat verlichting.

Wanneer krijgt u de uitslag?
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts te horen, bij uw eerstvolgende polikliniekbezoek.

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met de afdeling Endoscopie, telefoonnummer
(073) 553 30 51. De afdeling is bereikbaar tussen 10.00 en 16.00 uur.
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