Gastroscopie
U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat er een
maagonderzoek (gastroscopie) wordt uitgevoerd.
Het ganse team wenst u een spoedig herstel toe!
1. Wat is een gastroscopie?
Een gastroscopie is een onderzoek van de slokdarm, de maag en de
twaalfvingerige darm d.m.v. een plooibare, soepele, slangvormige endoscoop.
2. Waarom een gastroscopie?
Het slijmvlies van de slokdarm, de maag en de twaalfvingerige darm wordt
grondig bekeken. Zo kunnen ontstekingen, maagzweren of gezwellen
opgespoord worden.
Bij het uitvoeren van een maagonderzoek kan de dokter een stukje weefsel
(biopsie) nemen om te laten onderzoeken in het laboratorium.
3. Meld voor de start van het onderzoek:
Eventuele allergieën
Hart- en longproblemen
Epilepsie
(Vermoeden van) een zwangerschap
Bloed verdunnende medicatie
Ontstekingsremmers
4. 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 zorg dan voor een
familielid/kennis die u naar huis kan begeleiden na het onderzoek.
U brengt een verwijsbrief van de huisarts en een lijst met uw thuismedicatie
mee.
5. Onderzoek.
Uw gebitsprothese en eventuele tongpiercings worden verwijderd.
Uw keel wordt verdoofd met Xylocaïne spray® (dit medicament heeft een
bittere smaak).
Indien u angstig bent voor het onderzoek kan de dokter u een verdoving
(Midazolam®) laten toedienen.
De verpleegkundige gebruikt hiervoor een ader in uw arm.
Tijdens het onderzoek ligt u op de linker zijde met een mondstukje tussen de
tanden (om te vermijden dat u op de endoscoop bijt).
De arts zal u vragen om de endoscoop in te slikken, dit kan een licht
ongemak veroorzaken.
Tijdens het onderzoek wordt lucht ingeblazen via de endoscoop, dit kan
eveneens een licht ongemak veroorzaken.
De gastroscopie duurt ongeveer 10 minuten.
6. 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.
8. Raadgevingen in geval dat u verdoofd geweest bent.
Zorg voor een chauffeur/begeleider die u naar huis brengt.
Bestuur de eerste 12 uur na uw ontslag geen voertuigen (auto, moto, fiets,
...) en/of bedien geen machines.
Probeer de eerste 12 uur na de verdoving zoveel mogelijk te rusten en beperk
de activiteiten tot lichte bezigheden.
Wees voorzichtig wanneer u wandelt of trappen gebruikt.
Neem de eerste 24 uur geen belangrijke beslissingen en stel deze best uit tot
later.
Gebruik de eerste 24 uur geen alcohol omdat dit het effect van de verdoving
versterkt.
U mag vanavond een lichte maaltijd gebruiken (broodmaaltijd met wat drank)
zo er geen lichamelijke klachten/problemen ontstaan na het onderzoek.
9. Resultaten van het onderzoek.
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.

