Röntgenonderzoek van de slokdarm
(Oesophagus/Slikfoto)
Deze folder is bedoeld voor patiënten die een röntgenonderzoek van de slokdarm
(Oesophagus) krijgen. Bij dit onderzoek worden door middel van röntgenstralen en
drinkbaar contrastmiddel afbeeldingen gemaakt van de slokdarm. Het onderzoek wordt
verricht om de functionaliteit van de slokdarm te beoordelen, vaak naar aanleiding van
bijvoorbeeld slikklachten.

Melden
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de afdeling radiologie.
Zorgt u dat u het aanvraagformulier van het onderzoek meeneemt indien deze nog niet
in ons bezit is. Na aanmelding zal de administratief medewerker u verwijzen naar de
juiste wachtlocatie. Bent u (mogelijk) zwanger? Wilt u dit melden aan de administratief
medewerker van de radiologie als u de afspraak maakt.

Voorbereiding
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Locatie Nijkerk
Op de dag voorafgaande aan het onderzoek mag u na 22.00 u. niet meer eten, drinken
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
en roken. U mag ook geen kauwgom gebruiken. Ook de dag van onderzoek moet u
3862 CX Nijkerk
nuchter komen. Alleen tandenpoetsen en mondspoelen is toegestaan.
Postadres:
Het is niet wenselijke dat u jonge kinderen (die toezicht behoeven) meeneemt naar uw
Postbus 1502
onderzoek. Mocht het u niet lukken opvang te regelen, dan kunt u gebruik maken van
3800 BM Amersfoort
de kinderopvang van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort (Laan 3 in het
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
ziekenhuis). De opvang is bedoeld voor kinderen van 1 tot 6 jaar en is geopend maandag
Afspraken: 033 – 850 60 70
t/m donderdag van 9:00-17:00 en vrijdag van 9:00-13:00.
KvK Gooi en Eemland:
Zie voor meer informatie onderstaande link:
32082917
https://www.meandermc.nl/wps/wcm/connect/www/d73b355a-f71f-4ed2-80f103caed015fe9/KinderPark+Meander.pdf?MOD=AJPERES
of zoekt u op de internetsite van het Meander Medisch Centrum naar KinderPark onder patiëntfolders.

Het onderzoek
De oesophagus (slokdarm) wordt op een röntgenfoto zichtbaar gemaakt door deze te vullen met een vloeibaar
contrastmiddel, bariumpap. U krijgt hiervan een bepaalde hoeveelheid te drinken. De oesophagus en de maag
worden in verschillende posities gefotografeerd. De opnamen worden zowel staand als liggend gemaakt. Soms
geeft de radioloog u een klein prikje om de beweging van de maag tijdelijk af te remmen.
Soms kan het zijn dat, om redenen waarvoor u bent doorverwezen naar de afdeling radiologie, de radioloog
besluit om ook tijdens dit onderzoek uw maag te bekijken. U krijgt soms ook bruiskorrels te slikken. Deze
bevatten koolzuur en verbeteren de kwaliteit van de foto's.
NB: De eerste dagen na het onderzoek kan de ontlasting door de bariumpap wit gekleurd zijn. U hoeft zich
daarover niet ongerust te maken. Het verdient aanbeveling na het onderzoek veel te drinken.

Duur van het onderzoek
Het slokdarmonderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Informatie
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u contact op nemen met één van de medewerkers
van radiologie via het centrale nummer van het Meander Medisch Centrum: 033-8505050.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
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