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Drukmeting 
slokdarm
In deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informatie geven over het 

onderzoek en de voorbereiding. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig 

te lezen.

Doel van het onderzoek
Bij dit onderzoek wordt op verschillende niveaus in de slokdarm de druk 

gemeten. Dit kan informatie opleveren bij slikproblemen, onverklaarbare 

pijnklachten op de borst en klachten van onder andere zure oprispingen en 

slokdarmontstekingen.

Voorbereiding
 − Indien u medicijnen gebruikt kan het nodig zijn dat deze 24 

uur vóór het onderzoek moeten worden gestopt. Uw 

behandeld arts bespreekt dit met u.
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 − Wanneer u diabetespatiënt bent overleg dan van tevoren met uw 

behandelend arts over het beleid.

 − U mag vanaf 6 uur voor het onderzoek niets meer eten, drinken en/of 

roken.

 − Indien het onderzoek ’s middags plaatsvindt, mag u ‘s ochtends vóór 

08.00 uur een licht ontbijt nuttigen. Dit ontbijt bestaat bijvoorbeeld uit: 

thee met beschuit of witbrood zonder korst met beleg zoals jam, kaas, 

ham.

Het onderzoek
Er wordt via de neus een dun slangetje ingebracht tot in de maag. 

Vervolgens wordt er op verschillende niveaus druk gemeten. Het inbrengen 

van het slangetje via de neus kan wat gevoelig zijn. Het onderzoek zelf is 

niet pijnlijk en duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek
U kunt na het onderzoek weer eten en drinken. Indien u medicijnen gebruikt 

mogen deze weer worden ingenomen.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts bij uw 

eerstvolgende polikliniekbezoek.

Tot slot
Heeft u nog vragen over dit onderzoek, of mocht u na het onderzoek 

klachten krijgen die misschien te maken kunnen hebben met het onderzoek 

dan kunt u contact opnemen met de balie van het Maag-, Darm- en 

Levercentrum van het Maasstad Ziekenhuis via (010) 291 17 77.


