De arts heeft voorgesteld om een gastroscopie te doen.

•

Dit is een onderzoek waarbij de binnenkant van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm (dunne darm) wordt
bekeken.

•

Wat is een gastroscopie?
•

•
•

Via een flexibele tube met licht en camera
(gastroscoop) wordt de binnenkant van de
slokdarm, maag en twaalfvingerige darm
onderzocht.
Hierdoor kan de arts veel te weten komen
over de klachten.
De beelden worden op een monitor afgebeeld. Bovendien kunnen via een gastroscopie foto’s worden gemaakt, waardoor de
beelden achteraf eens rustig kunnen bekeken
worden.

Wat zijn de voordelen van dit onderzoek?
•

•
•

Er kan op een vrij eenvoudige manier afwijkingen van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm opgespoord worden zoals:
• zweertjes
• ontstekingen
• bloedingen,gezwellen.
Bovendien kunnen kleine ingrepen worden
uitgevoerd.
Dit versnelt de behandeling en bespaart u
bijkomende ongemak.

•

Voor het uitvoeren van deze ingrepen schuift de
arts voorzichtig kleine instrumenten in de holle
buis naar binnen.
Er kunnen weefselstalen worden genomen (dit
wordt niet waargenomen). Dit noemen we een
biopsie.
Ook kunnen kleine poliepen worden verwijderd
en bloedingen worden gestelpt.

Welke aandoeningen kunnen worden
opgespoord bij een gastroscopie?
•
•

•
•
•

Slokdarmontsteking.
Barrett-slokdarm: als er veel zuur in de maag
komt, kan op den duur een ander weefseltype in
de slokdarmwand gaan groeien. Dit weefseltype
noemen we barrettslijmvlies.
Gastritis of maagslijmvliesontsteking.
Maagzweer en zweer in de twaalfvingerige
darm.
Coeliakie: mensen met coeliakie hebben een
intolerantie voor gluten. Dit betekent dat de
dunne darm geen gluten kan verdragen. Gluten
(=een eiwit dat voorkomt in tarwe, rogge, haver,
gerst en spelt.

Waar moet er van tevoren rekening mee
worden gehouden?
•
•
•

Nuchter zijn: de laatste 8 uur voor het onderzoek niets meer eten of drinken.
Zorg voor begeleiding naar huis: soms stelt de
arts voor om een verdovend middel te geven.
Hierdoor kan men suf en slaperig worden.
Medicijnen: wanneer er weefselstalen worden
genomen en u neemt bloedverdunnende medicatie zoals marcoumar, sintrom,.. kan dit langdurige bloedingen veroorzaken. Bekijk dit ruim
van tevoren met uw arts.

Wat staat er tijdens het onderzoek te
wachten?
1. Voorbereiding
•
•
•

U meldt zich aan op het afgesproken tijdstip
op de endoscopie-afdeling.
De arts zal u eerst bij hem in zijn bureau ontvangen, daarna wordt u naar de onderzoekskamer gebracht.
Indien er een spuitje (verdovend middel) wordt
toegediend, zal er een knijper op één van de
vingers worden gezet, voor de hartslag en de
zuurstof te meten.
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2. Onderzoek
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het onderzoek duurt 2 à 3 minuten.
Er wordt gevraagd om op de linkerzijde te gaan
liggen op de onderzoekstafel.
De keel wordt verdoofd met een spray
(xylocaïne).
Het onderzoek is pijnloos.
De verpleegkundige plaats een ring tussen uw
tanden ter bescherming van het gebit en de
gastroscoop.
De arts schuift de flexibele buis door de ring in
de keel en vraagt om te slikken.
De arts schuift vervolgens het uiteinde van
de slang voorzichtig verder naar de slokdarm,
maag en twaalfvingerige darm.
Er wordt via de gastroscoop lucht ingeblazen
om alles beter te kunnen zien. Dit geeft een
opgeblazen gevoel.
Waarschijnlijk moet u daarvan boeren. Dit is
normaal.

maandag
dinsdag
		
donderdag
vrijdag
		

van 13.30 tot 17 uur
van 08.15 tot 11.30 uur
van 13.30 tot 17 uur
van 08.15 tot 11.30 uur
van 09.30 tot 11.30
van 13.30 tot 15.30 uur
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maandag
		
dinsdag
donderdag
		
vrijdag

van09.30 tot 11.30 uur
van 13.30 tot 17 uur
van 08.40 tot 11.30 uur
van 08.40 tot 11.30 uur
van 13.30 tot 17 uur
van 09.30 tot 11.30

Voor een telefonische afpspraak
054/43 21 70		

3. Na het onderzoek

Informatiebrochure

•

Gastroscopie

•

Omdat de keel is verdoofd, verslikt u zich sneller dan anders.
Er moet dus een half uur worden gewacht met
drinken en eten. Begin voorzichtig met een
slokje water.
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