RISICO’S &
COMPLICATIES

CONTACTGEGEVENS

Hoewel een gastroscopie over het algemeen een
veilig onderzoek is, zijn aan het ondergaan ervan
enkele risico’s verbonden. Tijdens het onderzoek
kan een scheurtje of gaatje in de slokdarm of maag
ontstaan, perforatie genoemd. De kans op een
perforatie is vooral aanwezig als de slokdarm of
maag fel ontstoken is of als er een poliep of biopsie
weggenomen wordt. Als er een poliep of biopsie
genomen werd, is het ook mogelijk dat dit een
beetje nabloedt. Als u veel bloed braakt of als er
zwarte stoelgang is, kan u best contact opnemen
met de huisarts of met de dienst spoedgevallen.

Afdeling endoscopie:
011 71 59 22
			
011 71 59 21
Afdeling inwendige ziekten 1: 011 71 52 00
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INLEIDING

AANDACHTSPUNTEN

NAZORG

Bij een gastroscopie bekijkt de arts via een soepele
tube (gastroscoop) de slokdarm, de maag en de
twaalfvingerige darm. Via een gastroscoop kunnen
met flexibele instrumenten ook weefselstalen
worden afgenomen en behandelingen worden
uitgevoerd. Zo kunnen vreemde voorwerpen
verwijderd worden, poliepen worden weggenomen
en kunnen maagbloedingen worden gestopt.
Het onderzoek wordt meestal gebruikt om de
reden te achterhalen van verschillende klachten
zoals: slikmoeilijkheden, misselijkheid, braken,
zuurbranden, bloeding, indigestie, buikpijn en pijn
op de borst .

Breng een volledige medicatielijst mee ter inzage
voor het onderzoek.
U dient minimaal 8 uur nuchter te zijn voor het
onderzoek, ook de ochtendmedicatie kan u best
NIET innemen de dag van het onderzoek.

Door de verdoving in de keel mag u 30 minuten
na het onderzoek niet eten of drinken om te
voorkomen dat u zich verslikt.

HET VERLOOP VAN HET
ONDERZOEK
- Tandprothese uitdoen
- De achterzijde van uw mond en keel wordt
verdoofd
- Er wordt eventueel een verdovend middel
ingespoten om het comfort van het onderzoek
te verhogen
- U wordt op de linker zijde geïnstalleerd met een
mondstuk tussen de tanden
- De scoop wordt via de mond ingebracht, er
wordt u gevraagd te slikken om de scoop te
laten passeren
- Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten

Als u een verdoving in de arm ingespoten kreeg,
moet u 1 tot 2 uur ter plaatse blijven alvorens u
naar huis kan. Dezelfde dag mag u niet met de auto
rijden of andere mogelijke gevaarlijke activiteiten
uitvoeren.

