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48-uurs 
Zuurgraadmeting



Met deze informatie wil het Maasstad Ziekenhuis u 

informeren over de voorbereiding en het onderzoek. 

Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.

Doel van het onderzoek
Bij dit onderzoek wordt 48 uur lang de zuurgraad 

gemeten in de slokdarm. Er kan gekeken worden 

of er maagsap terugstroomt vanuit de maag in de 

slokdarm in zowel zittende als liggende positie.

Voorbereiding
 − U dient de zuurremmende medicijnen vier dagen 

voor het onderzoek te stoppen (Omeprazol, 

Pantazol, Esomeprazol, etc.). Uw behandelend 

arts bespreekt dit met u.

 − Wanneer u diabetespatiënt bent, overleg dan 

van tevoren met uw behandelend arts over het 

beleid.

 − Indien u een nikkelallergie heeft dan mag u dit 

onderzoek niet ondergaan en wordt voor de 24-

uurs zuurgraadmeting gekozen.

 − Indien het onderzoek in de ochtend plaatsvindt, 

mag u vanaf 24.00 uur op de avond voor het 

onderzoek niets meer eten, drinken en/of roken.

 − Indien het onderzoek in de middag plaatsvindt, 

mag u voor 08.00 uur een licht ontbijt nuttigen. 

Bijvoorbeeld: thee met beschuit of witbrood 

zonder korst met beleg (bijvoorbeeld jam, kaas, 

ham en dergelijke). Daarna mag u niets meer 

eten, drinken en/of roken.



Het onderzoek
Er wordt door middel van een katheter via de mond 

een capsule in de slokdarm gebracht. Het inbrengen 

van de katheter kan als onprettig worden ervaren. 

Als de capsule op de juiste plek ligt hecht deze vast 

aan het slijmvlies gehecht en wordt zo achtergelaten 

in de slokdarm. De katheter wordt weer verwijderd. 

De capsule staat in verbinding met een kastje die de 

zuurgraad 48 uur lang registreert.

Na het inbrengen van de capsule mag u naar huis. 

Tijdens de meting mag u gewoon eten en drinken. 

De endoscopie-assistente/verpleegkundige legt u uit 

wat u mag eten en drinken en hoe u dient om te gaan 

met de zuurgraadmeter.

Het is de bedoeling dat u al uw activiteiten blijft 

verrichten die u normaal ook uitvoert.

In het dagboek noteert u een aantal dingen die ons 

helpen bij het uitwerken van de gegevens.

Na het onderzoek
Op de afgesproken dag kunt u het kastje inleveren 

bij de balie van het Maag-, Darm- en Levercentrum 

(bouwdeel L, verdieping 1).

De uitslag
De uitslag van het onderzoek wordt door uw 

behandelend arts bij de eerstvolgende afspraak 

besproken.
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Vragen
Heeft u nog vragen over dit onderzoek, of mocht u 

na het onderzoek klachten krijgen die misschien te 

maken kunnen hebben met het onderzoek en/of de 

ingreep dan kunt u contact opnemen met de balie 

van het Maag-, Darm- en Levercentrum via  

(010) 291 17 77.

In dringende gevallen, buiten kantoortijd, kunt 

u contact opnemen met de dienstdoende arts 

Interne Geneeskunde via de telefoniste van het 

Maasstad Ziekenhuis (010) 291 19 11.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21 
3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 
E: info@maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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