Centrumlocatie

U heeft zojuist gehoord dat er bij u een onderzoek van uw slokdarm en/of maag gaat plaatsvinden. Waarschijnlijk is u al het één en ander verteld over hoe dat in z'n werk gaat. In deze
folder staat alle informatie nog een keer op een rij. Mocht u na het lezen nog vragen hebben,
belt u dan gerust naar de afdeling Radiologie.
Waarom een maag- en slokdarmonderzoek
Dit onderzoek is bedoeld om eventuele afwijkingen aan uw maag of slokdarm aan te tonen.
U kunt hierbij denken aan een ontsteking, maagzweer of vernauwingen waardoor het
voedsel blijft hangen. Om de slokdarm op een röntgenfoto zichtbaar te maken wordt er een
contrastmiddel, bariumpap, gebruikt. Dit middel bestaat uit een witte papachtige vloeistof.
In een enkel geval kan het ook zo zijn dat er een andere, doorzichtige, vloeistof wordt
gebruikt. Dit hangt af van de reden van het onderzoek.
Voor vrouwen
Röntgenonderzoek kan beter niet worden gedaan als (de kans bestaat dat) u zwanger bent.
Bij twijfel moet het onderzoek gedaan worden binnen 10 dagen na de eerste dag van de
laatste menstruatie. Verander zo nodig uw afspraak.
Voorbereiding thuis
Om goede foto’s te kunnen maken is het belangrijk dat uw maag leeg is.
Het is daarom heel belangrijk dat u op de avond voor het onderzoek vanaf 24.00 uur:
-

niets meer eet en drinkt. Ook bij het tandenpoetsen mag u niets drinken.

-

niet meer rookt of kauwgom kauwt.

Maag– en slokdarmonderzoek

Voor patiënten met diabetes
Als u insuline gebruikt en ’s ochtends nuchter moet komen, kan het nodig zijn dat de
insuline dosis verlaagd moet worden. U kunt dit het beste even overleggen met uw
behandelend arts. Wij raden u aan iets mee te nemen wat u direct na het onderzoek kunt
eten.
Waar vindt het onderzoek plaats
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie bevindt zich in
gebouw Ca, tweede verdieping. U kunt zich melden bij de balie van de afdeling Radiologie.
Het onderzoek
In de röntgenkamer wordt u gevraagd kettinkjes en oorbellen te verwijderen. Ook bovenkleding waar metaal in zit zal uit gedaan moeten worden.
Hierna komt u tussen de röntgenbuis en de tafel te staan en krijgt u een beker met witte pap
of doorzichtige vloeistof. Het is belangrijk dat, wanneer u gevraagd wordt om een slok in de
mond te nemen, u nog niet gelijk slikt. Houdt u de slok in uw mond totdat de radioloog zegt
dat u deze mag doorslikken. Om alle kanten van de slokdarm en maag te kunnen bekijken,
vraagt de radioloog u regelmatig om te draaien.
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.
Na het onderzoek
Om het bariumcontrast kwijt te raken is veel drinken meestal voldoende. In enkele gevallen
geven wij als laxeermiddel een flesje bitterzout mee. Dit moet u thuis verdunnen in een glas
water en opdrinken. De ontlasting kan door het bariumcontrast enkele dagen een witte
kleur hebben.
De uitslag
De radioloog kan u de uitslag meestal niet meteen vertellen. De foto's worden later op de dag
bestudeerd en met eventuele vorige onderzoeken vergeleken. Hierna maakt de radioloog een
verslag voor uw behandelend arts. Deze zal met u de uitslag bespreken.
Bij verhindering of als u verlaat bent
Als u verhinderd bent en de afspraak wilt verzetten, belt u dan ruim van te voren op
(tenminste 2 dagen voor het onderzoek). Bent u verlaat op de dag van het onderzoek, meld
dit dan ook. De medewerkers van de afdeling Radiologie zijn op werkdagen bereikbaar van
08.00 tot 16.30 uur op telefoonnummer 010 704 56 39.
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Tot slot
Deze folder geeft géén volledige informatie, maar dient ter ondersteuning van de informatie
die door de arts is gegeven. Heeft u nog vragen, stelt u deze dan gerust aan de laborant(e) of
aan de radioloog.
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