Informatie voor de patiënt over een
GASTROSCOPIE in Somedi

1. Wat is een gastroscopie?
Een gastroscopie is het inwendig bekijken van de slokdarm, de maag en de
twaalfvingerige darm. Dit gebeurt door langs te mond en de keel een heel
dun en soepele darm met camera in te brengen. Deze camera is verbonden
met een scherm waarop de gastroscopiebeelden voor de arts zichtbaar
worden.
2. Meld voor de start van het onderzoek:
Eventuele allergieën
Welke medicatie u gebruikt
Of u een tandprothese of tongpiercing draagt. Deze zal u moeten verwijderen.
3. Voorbereiding op het onderzoek.
Voor het onderzoek moet u nuchter zijn (dit wil zeggen niet eten, drinken of
roken vanaf 8 uur voor het onderzoek).
Indien u het onderzoek onder verdoving (sedatie) wenst, dient u na het
onderzoek 2 uur uit te rusten op een bed in Somedi en mag je geen wagen
besturen!
U brengt een verwijsbrief van de huisarts en een lijst met uw thuismedicatie
mee.
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4. Onderzoek.
Het onderzoek zelf gebeurt in linker zijligging, duurt een vijftal minuten en is
pijnloos. Wel is het wat vervelend omdat het onderzoek het gevoel geeft alsof
je je vinger in de keel brengt. Daarom wordt de keel steeds verdoofd met een
spray die bitter smaakt.
Er zal je gevraagd worden of je een lichte algemene verdoving wenst. Deze
wordt door de verpleegster toegediend in de ader van je arm, waardoor je
slaperig wordt en geen hinder ondervindt van het onderzoek.
5. Na het onderzoek.
Omdat u zich nog zou kunnen verslikken door de keelverdoving mag u tot 1
uur na het onderzoek niets eten en drinken.
Lichte keelpijn of pijn bij het slikken gedurende enkele dagen is mogelijk.
De eerste uren kan u hinder ondervinden van o.a. oprispingen, lichte buikpijn,
krampen, een opgeblazen gevoel en winderigheid.
6. Resultaten van het onderzoek.
Het verslag van het onderzoek wordt aan uw huisarts bezorgd. U maakt zelf
een nieuwe afspraak bij uw huisarts in de eerstvolgende dagen om het
resultaat van de endoscopie te bespreken, om te overleggen of uw
medicatie/therapie moet aangepast worden en om eventuele bijkomende
onderzoeken of behandelingen te plannen.

Heeft u na het lezen van deze info nog vragen, dan kan u deze stellen
aan uw huisarts, gastro-enteroloog of verpleging van Somedi.
Het ganse team wenst u een spoedig herstel toe!
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