Slokdarmmanometrie
informatie

voor

patiënten

WAT IS EEN SLOKDARMMANOMETRIE?
Een slokdarmmanometrie meet, door middel van een sonde via de
neus, de druk in de slokdarm en de maag, met als doel de werking
van de slokdarm in beeld te brengen.
De slokdarm is een buisvormig gespierd orgaan, dat zich bevindt
tussen de keelholte en de maag. Boven- en onderaan wordt de
slokdarm afgesloten door een bovenste en een onderste kringspier
of sfincter. Na het slikken wordt de voeding door een knijpende
(peristaltische) beweging door het slokdarmlichaam tot in de maag
geduwd. De onderste kringspier opent zich vlak na het slikken om
het voedsel te laten passeren tot in de maag.
Die verschillende bewegingen worden geregistreerd tijdens de
manometrie.

WANNEER WORDT EEN SLOKDARMMANOMETRIE
TOEGEPAST?
Een slokdarmmanometrie kan gebeuren bij klachten zoals moeilijk
heden of pijn bij het slikken, het vastzitten van voedsel, een zuur
gevoel, braken, opboeren van lucht of pijn op de borst waarvoor
geen duidelijke verklaring is gevonden.

IS EEN SLOKDARMMANOMETRIE PIJNLIJK?
Over het algemeen wordt een slokdarmmanometrie goed
verdragen. De plaatsing van de sonde kan u als onaangenaam
ervaren door de passage doorheen de neus en keelholte, maar is
meestal niet pijnlijk. Een lokaal verdovende gel kan de binnenkant
van uw neus verdoven.
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Er kan verder geen verdovende medicatie worden toegediend,
omdat uw medewerking tijdens het onderzoek nodig is en u zo
normaal mogelijk moet kunnen slikken.

VOORBEREIDING
Breng zeker een verwijsbrief mee als u bent doorverwezen door
een arts buiten UZ Leuven.
U moet voor dit onderzoek nuchter zijn. Dat betekent dat u zes
uur voorafgaand aan het onderzoek niet meer mag eten of drinken.
Belangrijke medicatie, die stipt moet worden ingenomen, mag u
wel met een klein slokje water innemen. Het gebruik van medicatie
die invloed heeft op de werking van de slokdarm, bespreekt u best
vooraf met de arts.
Hieronder vindt u een lijstje met de voornaamste te vermijden
medicatie:
• Nifedipine: Adalat ®
• Diltiazem: Tildiem®
• Nitraten: Coruno®, Cedocard®, Nitroderm® … Tenzij
deze medicatie omwille van hartproblemen niet kan/mag
gestopt worden.
• Prucalopride: Resolor ®
• Pyridostigmine: Mestinon®
• Buspirone: Buspar ®
• Clebopride: Cleboril®
• Morfine en producten hiervan afgeleid
In nuchtere toestand verloopt het plaatsen van de sonde makkelijker
en zijn de meetresultaten van de manometrie betrouwbaarder.
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VERLOOP VAN EEN SLOKDARMMANOMETRIE
Bij het begin van het onderzoek gaat u op het bed zitten en wordt
indien gewenst de binnenkant van uw neus verdoofd. Daarna
wordt de meetsonde via de neus ingebracht, voorbij de keel en de
slokdarm, tot in de maag.

plaatsing sonde

Wanneer de sonde zich op de juiste plaats bevindt, wordt ze
vastgeplakt aan de neus en mag u zich comfortabel op het bed
installeren voor de rest van het onderzoek.

tijdens het onderzoek
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U kan tijdens het volledige onderzoek zowel door uw neus als door
uw mond ademen.
Afhankelijk van uw klachten krijgt u al dan niet verschillende soorten
vocht en voeding toegediend: (licht gezouten) water, appelmoes,
brood of een warme maaltijd (puree met appelmoes en vleesbrood).
De reden daarvoor is dat we willen inschatten hoe de slokdarm
reageert op verschillende voedselconsistenties. Als u een dieet
volgt omwille van medische en/of religieuze redenen, neemt u best
vooraf contact op met de dienst.

toediening voedingsbolus

Op het einde van het onderzoek wordt de meetsonde verwijderd.

NA HET ONDERZOEK
Na het onderzoek mag u onmiddellijk naar huis gaan (tenzij er nog
andere onderzoeken gepland staan) en mag u terug normaal eten.
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IS EEN SLOKDARMMANOMETRIE VEILIG?
Een slokdarmmanometrie is veilig. Zelden gebeurt het dat de sonde
niet in de slokdarm maar in de luchtpijn terechtkomt. In dat geval
wordt de sonde onmiddellijk herplaatst.

U kan wel wat irritatie ervaren in de neus en/of de keel door de
passage van de sonde.

CONTACTGEGEVENS
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Functiemeting motiliteit: 			

tel. 016 34 33 60

Secretariaat maag-, darm-, leverziekten:

tel. 016 34 42 25

UZ Leuven telefooncentrale: 		

tel. 016 33 22 11

Spoedgevallendienst: 			

tel. 016 34 39 00
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© maart 2021 UZ Leuven
Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de
dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie
Deze tekst werd opgesteld door de dienst maag-, darm-, leverziekten in
samenwerking met de dienst communicatie.

Je vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/701160.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kun je bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.

mynexuzhealth

Raadpleeg je medisch dossier via
www.mynexuzhealth.be
of download de app
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