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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Inleiding
Door middel van deze folder wil het Ikazia Ziekenhuis u informeren over de 
drukmeting in de slokdarm (manometrie) die voor u is afgesproken.
Hierin wordt verteld wat een drukmeting in de slokdarm is en hoe de 
voorbereiding, de uitvoering en de nazorg van het onderzoek verloopt. Wij 
adviseren u om deze informatie zorgvuldig te lezen.

Wat is een slokdarm manometrie?
Deze meting geeft informatie over het hoe de slokdarm en de kringspier 
tussen de slokdarm en de maag werkt.
Er wordt ook gelijk gekeken naar de bewegingen van de slokdarm.

Voorbereiding op het onderzoek
Vanaf twee uur voor het onderzoek mag u niet meer eten of drinken. 
Verdere voorbereidingen zijn er niet.

Voorbereiding
Als u aankomt, meldt u zich aan bij de aanmeldzuil via routenummer 19.
Hierna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. U wordt uit de wachtruimte 
opgehaald en naar de onderzoekskamer gebracht.

Het onderzoek
Via de neus wordt een dun slangetje (katheter) met een aantal drukmeters 
tot in de maag gebracht. Als het slangetje in de maag zit wordt u gevraagd 
te slikken.
Dit zal ongeveer 10 tot 20 keer moeten gebeuren, daarom krijgt u een 
bekertje water, zodat u dan steeds een slokje water weg kunt slikken.
Het inbrengen van het slangetje kan soms braakneigingen veroorzaken.
Als het slangetje eenmaal is ingebracht heeft u er weinig last van.
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Duur van het onderzoek
Een slokdarm manometrie duurt ongeveer 20 minuten.

Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u een “rauw” gevoel in de keel hebben. Dit verdwijnt 
vaak binnen 24 uur. Een dropje of snoepje geeft meestal wat verlichting.

De uitslag
De uitslag krijgt u op uw bezoek aan de polikliniek of, als de huisarts het 
onderzoek heeft aangevraagd, via uw huisarts.

Telefoonnummers
De volgende telefoonnummers zijn voor u van belang als u de arts of
het MDL-centrum wilt bereiken.
Van maandag tot met vrijdag van 8.00 – 16.00 uur: T 010 297 53 74

Buiten kantooruren: T 010 297 50 00

Vraagt u dan naar de dienstdoende arts assistent interne geneeskunde.
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