Druk- en zuurmeting
slokdarm
U heeft met uw behandelend arts besproken dat u binnenkort een
slokdarmonderzoek ondergaat. Dit is een drukmeting of een zuurmeting.
Tijdens de drukmeting wordt een dun slangetje in de slokdarm gebracht dat
de druk en beweging van de slokdarm meet. Tijdens de zuurmeting wordt een
dun slangetje in de slokdarm gebracht dat 24 uur blijft zitten. Hiermee meten
we de terugstroom van het zuur vanuit de maag gedurende een dag.
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vens
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wijs mee!
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Voorbereidingen thuis
Voorbereiding:
• Tot zes uur voor de behandeling mag u een lichte maaltijd (beschuitje met
een kopje thee), koffie of een melkproduct gebruiken.
• Drinken van water (zonder koolzuur) of thee mag tot twee uur voor de
behandeling, maar u moet thee zonder suiker en melk gebruiken. Ook
mag u geen vruchtensappen met vruchtvlees.
• Het poetsen van de tanden of het nemen van een klein slokje water om
medicijnen in te nemen, mag tot zestig minuten voor de ingreep.
Als u medicijnen gebruikt, mag u deze gewoon innemen. Als u
maagzuurremmers of medicatie voor diabetici gebruikt, moet u dit melden bij
de arts die het onderzoek aanvraagt. Hij/zij zal aangeven of u deze medicijnen
kunt blijven innemen.
Mocht u onverwachts verhinderd zijn, geef dit dan zo snel mogelijk door aan
de afdeling Endoscopie.

Voorbereidingen in het ziekenhuis
Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw Rijnstatekaart mee. Zorg dat
de gegevens op uw Rijnstatekaart kloppen. U wordt verzocht zich te melden
bij de baliemedewerker van de afdeling Endoscopie in Rijnstate Arnhem,
routenummer 18. Een verpleegkundige haalt u op uit de wachtruimte en
brengt u naar de onderzoeksruimte. Het onderzoek wordt uitgevoerd door
twee verpleegkundigen.

Drukmeting
U wordt verzocht om op de onderzoekstafel te gaan zitten. Via de neus wordt
een dun slangetje (katheter) ingebracht. De verpleegkundige trekt via een
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robotarm de katheter terug totdat deze op de juiste plaats ligt. Af en toe moet
u een klein slokje water nemen. Het onderzoek neemt ongeveer een half uur in
beslag. De katheter wordt hierna verwijderd.

Zuurmeting
Aan de zuurmeting gaat altijd een drukmeting vooraf (zie hiervoor). Voor de
zuurmeting wordt vervolgens weer een katheter ingebracht in uw slokdarm.
De katheter wordt aangesloten op een recorder die u als schoudertas mee naar
huis kunt nemen. Gedurende 24 uur noteert u uw activiteiten in een dagboek.
Probeer uw gewone dagritme zoveel mogelijk aan te houden. Neem echter de
volgende leefregels in acht:
• Douchen en baden is niet toegestaan.
• Mobiele telefoons kunnen storingen veroorzaken. Gebruik deze daarom
niet of vermeld in uw dagboek wanneer u een mobiele telefoon heeft
gebruikt.
• Als u gaat slapen, kunt u de recorder naast u neerleggen.
We vragen u om u na 24 uur weer te melden bij de baliemedewerker van de
afdeling Endoscopie. Een verpleegkundige zal de catheter verwijderen en
samen met u het dagboek doornemen. Dit duurt ongeveer tien minuten.
Hierna is het onderzoek voor u afgelopen. De recorder wordt aangesloten op
een computer en de gegevens worden ingelezen.

Uitslag
Voor de uitslag kunt u terecht bij de arts die het onderzoek aanvraagt. Deze
uitslag is na drie tot vier weken bekend.
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Vragen
Als u nog vragen heeft, stel ze dan gerust aan de verpleegkundige voordat het
onderzoek plaatsvindt. U kunt voor eventuele dringende vragen ook contact
opnemen met de afdeling Endoscopie.

Telefoonnummers
Afdeling Endoscopie Rijnstate Arnhem:		
Maag-darm-leverspecialist (via centrale):		

088 - 005 6800
(tijdens kantoortijden)
088 - 005 8888
( buiten kantoortijden)

Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de
Spoedeisende hulp, via 088-005 6680.

E-mail

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Rijnstate,
uw ziekenhuis in de regio
Arnhem, Rheden en De
Liemers.
@rijnstate
facebook.com/rijnstate
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