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Maagonderzoek 
(gastroscopie)  

 

onder volledige verdoving 
 

ambulante patiënten 

 
 
 

Afspraak op 
 

datum: .............................. 
 

uur:  .............................. 

 

 

 
 

 
Resultaat 
 

De arts zal u na het onderzoek het resultaat 
meedelen en een verslag maken voor uw huisarts. 
 

Risico’s 
 

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, hartritme-
stoornissen 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.  
 

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. L. Krott 
dr. M. Paelinck    
dr. A. Pieters    
dr. L. Triest    
 
Bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen op        
de dienst gastro-enterologie 
 

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  één 
van bovenstaande nummers.   

 



 

Geachte mevrouw, mijnheer, 
 

Uw arts heeft voor u een gastroscopie onder 
verdoving aangevraagd. Dit is een onderzoek waarbij 
de binnenzijde van de slokdarm en de maag 
onderzocht worden.  
Terwijl u slaapt wordt een soepele buis met een 
camera (gastroscoop) via de mond door de slokdarm 
geschoven, tot in  de maag en tot aan de overgang 

naar de dunne darm.  
 

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). Eventuele poliepen 
kunnen ook direct verwijderd worden. 

 
Voorbereiding thuis 
 

Het onderzoek gebeurt onder volledige verdoving 
(narcose).  
Daarom kan het zijn dat de arts voorafgaand een 
aantal ONDERZOEKEN laat uitvoeren:  
• een EKG (hartonderzoek)  
• eventueel een bloedonderzoek.  
 

De arts zal u vooraf meedelen welke van deze 
onderzoeken voor u noodzakelijk zijn. U mag zelf 
beslissen of u deze hier in az Sint-Blasius of bij uw 
huisarts laat uitvoeren. Breng op de dag van de 
gastroscopie wel alle resultaten mee van 
onderzoeken die niet hier in het ziekenhuis 
gebeurden. 
 

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. 

 
 
 
 
 

Op de dag van het onderzoek moet u NUCHTER zijn = 

niet eten, niet drinken, niet roken vanaf middernacht. 

Uw gebruikelijke ochtendmedicatie mag u wel 

innemen met een klein slokje water vóór 7 uur.   

Let op: Wanneer u suikerziekte heeft, dan mag u de dag 

van het onderzoek geen insuline spuiten en geen 

medicatie nemen om de suikerspiegel te verlagen 

(Metformine, Metformax, Glucophage, …).   
 

U mag na de verdoving niet zelf met de wagen rijden. 

Daarom is het noodzakelijk dat u zich laat vergezellen 

door een begeleider (partner, familielid, vriend) die zorgt 

voor VERVOER NAAR HUIS.  
 

U ontvangt vooraf van ons 2 documenten die u invult en 

moet meebrengen op de dag van het onderzoek:  

• TOESTEMMINGSVERKLARING   

Hiermee geeft u de toelating tot dit onderzoek.  

Deze verklaring moet u ondertekenen. 

• PREOPERATIEVE VRAGENLIJST   

Deze moet u invullen voor een veilige verdoving. 

 
 
Aanmelden 
 

U meldt zich aan via de kiosken op de 1ste verdieping.  
U kiest hier ‘dagziekenhuis’ en krijgt een volgnummer 
waarmee u opgeroepen wordt voor inschrijving bij de 
onthaalmedewerkers.  
Daarna gaat u naar de dienst gastro-enterologie: route 85, 
2de verdieping. Daar neemt u een ticket (volgnummer) en 
neemt plaats in de wachtzaal.  
De verpleegkundige komt u daar halen. 

Verloop van het onderzoek 
 

•Vóór het begin van het onderzoek vragen wij u om een 
eventuele gebitsprothese te verwijderen en/of uw bril af 
te zetten.  
 

•U kleedt zich en trekt een operatiehemdje aan. 
 

•De verpleegkundige prikt een infuus in uw arm voor 
toediening van medicatie.  
 

•Uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte worden 
gemeten en opgevolgd door de arts-anesthesist.  
 

•U gaat op de onderzoekstafel liggen op uw linker zij. 
 

•Wanneer u slaapt, brengt de arts via de mond de 
endoscoop (soepele darm) in.  
Om de gastroscoop te beschermen tegen een eventuele 
bijtreflex, gebruiken we hierbij een mondstuk.  
Tijdens het onderzoek wordt er lucht in de endoscoop 
geblazen om de wanden van de onderzochte organen te 
ontplooien en zo beter te kunnen bekijken. Hierdoor 
kunt u na het onderzoek wel veel lucht opboeren.  
 
Na het onderzoek 
 

Terwijl u ontwaakt, volgt de verpleegkundige u op in de 
ontwaakzaal.  
U blijft nog gedurende 1 uur na het onderzoek in 
observatie tot wanneer de verpleegkundige en/of de 
arts u de toelating geeft om naar huis te gaan. Dit onder 
begeleiding van uw begeleider die u naar huis brengt 
met de auto. Hij of zij komt u afhalen op de dienst 
gastro-enterologie (route 85). 
 

In uitzonderlijke gevallen is een opname in het 
ziekenhuis vereist.   
 

Een paar uur na het onderzoek mag u weer eten en 
drinken.  
 

Omwille van de verdoving mag u de dag van het 
onderzoek   
• niet zelf een voertuig besturen  
• geen intensieve inspanningen doen   
• geen belangrijke beslissingen nemen. 


