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Uw specialist heeft het onderzoek slokdarmmanometrie (= drukmeting slokdarm) voor u
aangevraagd. Er kan sprake zijn van verschillende aandoeningen die we d.m.v. dit
onderzoek kunnen opsporen en zo de juiste behandeling kunnen starten en de juiste
vervolgstappen kunnen nemen.
Uw specialist heeft ongetwijfeld al de nodige informatie gegeven over het onderzoek. In
deze folder kunt u de belangrijkste zaken nog eens rustig nalezen. Omstandigheden en
ervaringen kunnen van patiënt tot patiënt verschillen. We vertellen u aan welke zaken u
moet denken, hoe u zich voorbereidt op het onderzoek, wat het onderzoek inhoudt en
welke stappen na het onderzoek van belang zijn.

Doel van het onderzoek
Slokdarmmanometrie is een onderzoek waarbij we de druk in de slokdarm meten.
Het onderzoek voeren we uit met behulp van een dunne katheter (slangetje). De
katheter brengen we via de neus in de slokdarm. Tijden het onderzoek krijgt u kleine
slokjes water te drinken. Met behulp van de katheter meten we het drukverloop in de
slokdarm.

Risico’s en complicaties

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:

Manometrie is een veilig onderzoek. Soms is er irritatie of enig bloedverlies uit de neus.

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Voorbereiding op het onderzoek

Telefoonnummers:

Voorschriften als het onderzoek in de ochtend plaatsvindt
U mag tot zes uur voor het onderzoek nog heldere vloeistoffen drinken: water, thee,
limonade of bouillon.
Wacht u met het innemen van eventuele medicijnen tot na het onderzoek.

KvK Gooi en Eemland:

Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

32082917

Voorschriften als het onderzoek in de middag plaatsvindt
U mag ’s morgens vóór 08:00 uur een “licht ontbijt” nemen. Dit bestaat uit een beschuit
met een beetje jam en een kopje thee. In dit geval mag u ’s ochtends wel uw eventuele
medicijnen innemen. Tot zes uur voor het onderzoek mag u heldere vloeistoffen
drinken: water, thee, limonade of bouillon.

Attentie bij diabetes!
Als u diabetes (suikerziekte) heeft en daarvoor medicijnen en/of insuline gebruikt, kan
het zijn dat deze medicatie moet worden aangepast.
Overlegt u dit met de arts die het onderzoek aanvraagt.
Neemt u uiterlijk één week voor het onderzoek contact op met de arts die het
onderzoek heeft aangevraagd als u geen instructies heeft gekregen met betrekking tot
uw medicijngebruik.

Het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de assistente van de poli Chirurgie. Het
onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. De assistente brengt een katheter (slangetje) in
via de neus. Wanneer u de katheter achter in de keel voelt, kunt u een slikbeweging
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maken en dan glijdt de katheter in de slokdarm. Vervolgens vragen we u om op uw rug op bed te gaan liggen. De
assistente trekt de katheter met kleine stapjes terug om de optimale positie van de katheter te bepalen. We
fixeren de katheter met een pleister op de neus. Tijdens het onderzoek krijgt u minimaal tien slokjes water van
vijf milliliter. Probeert u tijdens het onderzoek zo ontspannen mogelijk te liggen. Het onderzoek is niet pijnlijk.
Het inbrengen van de katheter wordt soms wel als belastend ervaren. Wanneer het onderzoek is afgerond,
verwijderen we de katheter weer.

De uitslag
U krijgt de uitslag van het onderzoek niet direct. De arts beoordeelt en interpreteert de metingen op een later
tijdstip. U krijgt de uitslag van uw behandelend arts (arts die het onderzoek heeft aangevraagd). Als u geen
afspraak heeft, maakt u dan alsnog een afspraak met uw behandelend arts.
Na het onderzoek mag u weer gewoon eten en drinken.

Tot slot
Met vragen of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren het ziekenhuis bereiken via algemene telefoonnummer
033-8505050. U krijgt dan de telefonist(e) aan de lijn. Vraagt u naar de betreffende afdeling of zorgverlener.
De telefonist(e) verbindt u door.
Als u een afspraak wilt maken of verzetten belt u met het afspraaknummer: 033-8506070.
Website
Op www.meandermc.nl vindt u alle informatie over het ziekenhuis, behandelingen, onderzoeken en opname. Ook
kunt u hier alle patiëntenfolders bekijken.
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