Maagonderzoek
(Gastroscopie)
lokale verdoving
ambulante patiënten

Afspraak op

F158 – Raadpleging – 10 2020

datum:

..............................

uur:

..............................

Geachte mevrouw, mijnheer

Aanmelden

Risico’s

Uw arts heeft voor u een maagonderzoek
(gastroscopie) aangevraagd.
Via een gastroscoop (= een flexibel buisje met
bovenaan een videocamera) kijkt de arts naar
de slokdarm en de maag.

U meldt zich aan via de kiosken op de 1ste verdieping.
U kiest hier ‘raadpleging’ bij de arts waarmee u een
afspraak heeft en de inschrijvingsklevers komen uit de
kiosk. Daarna gaat u naar de dienst endoscopie op de
1ste verdieping, route 68.
U geeft de klevers af aan de balie en neemt plaats in
de wachtzaal waar de verpleegkundige u komt halen.

Elke medische behandeling houdt steeds een bepaald
risico in. Complicaties bij dit onderzoek zijn echter
zeer uitzonderlijk.
Mogelijke verwikkelingen zijn:
perforatie van de maagwand, bloeding, hartritmestoornissen en luchtweginfecties (na verslikken).
Complicaties kunnen in de hand gewerkt worden door
uw medische of heelkundige achtergrond of door
inname van bepaalde geneesmiddelen.
In uitzonderlijke gevallen is een opname in het
ziekenhuis nodig.

Tijdens dit onderzoek controleert de arts uw
maag en slokdarm op eventuele gezwellen,
ontstekingen, poliepen en andere mogelijke
afwijkingen. Indien nodig neemt de arts kleine
stukjes weefsel weg voor verder onderzoek
(=biopsie). Dit is volkomen pijnloos.

Verloop van het onderzoek


De verpleegkundige gebruikt een spray om uw
keel lokaal te verdoven.

Het onderzoek gebeurt ambulant (u hoeft niet in
het ziekenhuis te overnachten).



U gaat op de onderzoekstafel liggen op uw
linker zij.

Voorbereiding thuis



De arts brengt de gastroscoop via de mond in de
slokdarm. Hierbij wordt een mondstuk gebruikt.
Dit dient om de gastroscoop te beschermen tegen
beschadiging door de tanden.

Bespreek vooraf ook met uw arts of u
BLOEDVERDUNNENDE MEDICATIE neemt:
Marcoumar, Marevan, Pradaxa, Xarelto, Eliquis,
Lixiana Sintrom, Plavix.
Voor het nemen van een biopsie tijdens de
gastroscopie is het nodig dat deze medicatie een
aantal dagen voor het onderzoek gestopt wordt.
U moet de laatste 6 uren vóór het onderzoek
nuchter blijven (= niet eten en niet drinken).



Het volledige onderzoek duurt 5 à 10 minuten.

Na het onderzoek mag u meteen weer naar huis.
Met eten en drinken moet u wachten tot 1 uur na het
onderzoek.

Resultaat van het onderzoek
De arts zal na het onderzoek de uitslag meedelen en
een verslag opmaken voor de huisarts.

Eventuele complicaties treden meestal op tijdens het
onderzoek. Maar ook enkele dagen nadien kunnen
volgende symptomen optreden:
pijn in de buik of borstkas, braken van rood of zwart
bloed, hoest, koorts, rillingen,…
Verwittig in dit geval zo snel mogelijk onze dienst of
uw huisarts!

Tot slot
Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan de
verpleegkundige of uw behandelende arts:
dr. E. Colpaert
dr. M. Paelinck
dr. A. Pieters
dr. L. Triest
dr. J. Verhofstadt
Bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen op
de dienst endoscopie: 052 25 26 83 of 052 25 26 82
maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.
Indien u verhinderd zou zijn op de dag van uw
afspraak, verwittig ons dan zo snel mogelijk op
bovenstaand nummer.

