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AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud 

ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. 

Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, 

tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en 

artsen hiervoor niet aansprakelijk. 

 

 

Meer info over de dienst maag-, darm- en leverziekten op 

www.maagdarmturnhout.be  
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Inleiding  

In deze brochure vindt u informatie over het verloop van een 
slokdarmmanometrie.  
 
Wij vragen u om deze brochure aandachtig te lezen. Zo krijgt u een beter 
inzicht in het onderzoek en kunt u ons ook verwittigen als u denkt een 
risicopatiënt te zijn.  

Doel van het onderzoek  

Meestal verkrijgen we informatie over de werking van de slokdarm via 
een gastroscopie of maagonderzoek. In sommige gevallen volstaat dit 
niet en hebben we bijkomende informatie nodig over de werking van de 
slokdarm.  
 
De slokdarm heeft een bovenste sluitspier, namelijk de slikker zelf. Na 
het slikken wordt het voedsel door het slokdarmlichaam geleid via een 
peristaltische contractie, een soort melkende beweging die voedsel of 
vocht verder stuwt in de richting van de maag. Onderaan de slokdarm 
hebben we een tweede sfincter of kringspier. Deze spier is altijd in 
contractie en dient om reflux of terugvloei van maaginhoud in de 
slokdarm tegen te gaan. Enkel vlak na het slikken opent deze sluitspier 
zich om het ingeslikte eten door te laten tot in de maag.  
 
De bewegingen van deze drie delen van de slokdarm kunnen het best 
worden onderzocht met behulp van een slokdarmmanometrie.  

Voorbereiding op het onderzoek  

 Breng uw ingevulde medicatielijst, ingevuld informatie- en 
toestemmingsformulier en verwijsbrief mee. 

 U dient nuchter te zijn: dat wil zeggen dat u vanaf middernacht 
niets meer mag eten en drinken. Ook het innemen van medicijnen 
kan best tot na het onderzoek worden uitgesteld.  

 Breng ons op de hoogte van eerdere maag-, neus- of 
slokdarmoperaties. 

 Gelieve geen vette dagcrèmes te gebruiken voordien. 
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Verloop van het onderzoek  

Nadat u ontspannen in een bed of zetel gaat zitten, brengt de 
verpleegkundige wat verdovende zalf aan op de sonde. Daarna gaat ze 
via de neus een sonde via de slokdarm tot in de maag brengen. Zodra 
de sonde zich op de juiste plaats bevindt, zal ze het onderzoek starten 
en de sonde aan uw neusvleugel vastplakken. Na meting van de 
‘rustdrukken’ gaat ze ongeveer om de 25 seconden 5 ml zout water in 
uw mond spuiten. Er wordt u gevraagd om deze hoeveelheid op haar 
bevel volledig en in één tijd door te slikken. Indien u verschillende malen 
na elkaar slikt, is de meting niet betrouwbaar en moet een extra slikbeurt 
worden uitgevoerd. Er zal verschillende keren gevraagd worden om op 
die manier te slikken. De manometrie duurt ongeveer 20 minuten.  
 
U mag onmiddellijk na het onderzoek eten en naar huis gaan (tenzij de 
arts u nog wilt spreken). 

Mogelijke verwikkelingen  

Het onderzoek is niet gevaarlijk. Er zijn in principe geen verwikkelingen 
mogelijk. Slechts in extreem zeldzame omstandigheden kan een 
perforatie ontstaan in de slokdarm.  
 
Soms kunt u wat irritatie aan de neus of de keel hebben door de 
passage van de sonde. 

Desinfectie  

De sonde wordt gereinigd en gedesinfecteerd na elke procedure volgens 
de richtlijnen van de dienst ziekenhuishygiëne. 
  

Uitslag  

De analyse van de curves gebeurt nadien door de arts. Uw verwijzende 
arts wordt ten laatste 14 dagen na het onderzoek schriftelijk op de 
hoogte gebracht van de uitslag. 
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Kosten 

Voor dit onderzoek betaalt u enkel remgeld van ongeveer 22 euro. 

Tot slot  

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen van de 
dienst gastro-enterologie. Wij hopen van harte dat deze brochure u 
wegwijs heeft gemaakt. 

Wie contacteren bij vragen/problemen?  

Dienst gastro-enterologie (maag-, darm- en leverziekten)  
Campus Sint-Jozef  
Steenweg op Merksplas 44  
2300 Turnhout  
 
www.maagdarmturnhout.be 
 
Van maandag tot en met vrijdag van 8 uur tot 17 uur op het nummer 014 
44 44 40 (secretariaat maag-, darm- en leverziekten).   
 
Buiten deze uren kunt u in geval van nood contact nemen met de 
telefooncentrale van het ziekenhuis op het nummer 014 40 60 11.  
 
  



 

 
7 

Persoonlijke notities/vragen  

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u 
ze altijd bij de hand bij een gesprek met uw arts of verpleegkundige. 
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Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv) 

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
014 40 60 11 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=b08ff822-15f3-4d6a-bc92-80b11714b008
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=f771b82e-ab9e-4d0f-b15a-7da8efbbf49e
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