Drukmeting van de slokdarm
(manometrie)

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een drukmeting van de slokdarm.
Ziekten van de slokdarm kunnen diverse klachten geven, zoals slikstoornissen, pijn op de
borst, zuurbranden of prikkelhoest. Deze klachten kunnen samenhangen met een gestoorde
functie van de slokdarm. Wanneer u één van deze klachten heeft, kan het zinvol zijn om
met een drukmeting een gestoorde functie op te sporen.
Dit onderzoek vindt plaats op de endoscopieafdeling (C84). In deze folder leest u de gang
van zaken tijdens het onderzoek.

Voorbereiding
 Als u medicijnen gebruikt voor slokdarm of maag, dan krijgt u instructies van uw
behandelend arts over het gebruik. Soms moet u deze medicijnen een aantal dagen voor
het onderzoek stoppen. Soms moet u ze juist blijven doorgebruiken. Als u nog geen
instructies gehad heeft, vraag er dan naar.
 Tot 4 uur voor het onderzoek mag u eten, daarna moet u nuchter blijven.
 Tot 2 uur voor het onderzoek mag u drinken.

Onderzoek
 Er wordt een dun en buigzaam slangetje met een diameter van 3-4 mm via de neus
ingebracht tot in de maag. Dit kan vervelend zijn en leiden tot braakneigingen of hoesten.
 Met behulp van het slangetje wordt de druk in de slokdarm gemeten.
 Tijdens het onderzoek ligt u stil en ontspannen op een onderzoeksbank en moet u een
aantal keer een kleine hoeveelheid water doorslikken.
 Het onderzoek duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.
 Hierna wordt het slangetje weer via uw neus verwijderd.

Na het onderzoek
Direct na het onderzoek mag u weer eten en drinken. Als u niet opgenomen bent, kunt u
zonder bezwaar zelf autorijden of met het openbaar vervoer naar huis gaan.

Uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.
Dit vindt plaats op de polikliniek.

Mogelijke complicaties
Bij een drukmeting van de slokdarm komen zelden of nooit complicaties voor.
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Bericht van verhindering
Bent u verhinderd bent? Geef dit dan zo snel mogelijk door, telefoonnummer (024) 365 84 60.
Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Vragen
Heeft u nog vragen over het onderzoek? Stel ze dan gerust aan de arts of de verpleegkundige.
Zij zijn graag bereid u meer informatie te geven.

Tot slot
Wij doen er alles aan om uw bezoek aan onze afdeling zo prettig mogelijk te laten verlopen.
Het kan voorkomen dat u niet geheel tevreden bent. U kunt uw opmerkingen of klachten over
uw verblijf of behandeling het beste meteen bespreken met de betrokken personen of met
het hoofd van onze afdeling. U kunt ook een geel formulier invullen met daarop uw klacht,
opmerking of compliment (zie wachtkamer endoscopieafdeling).
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Adres en telefoonnummer
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Voor het annuleren of verzetten van uw afspraak kunt u contact opnemen met:
Endoscopieafdeling (C84)
Telefoon (024) 365 84 60
Voor vragen over het onderzoek, de voorbereiding of medicijnen kunt u contact opnemen
met:
Zorgcoördinator poli interne geneeskunde/MDL
Telefoon (024) 365 70 36
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Website: www.mdl.cwz.nl

