
 

 

 
 

Wat is een gastroscopie? 
 

Via een gastroscopie wordt de binnenzijde van de 

slokdarm en de maag onderzocht. Hiervoor wordt een 

soepele buis (endoscoop) via de mond doorheen de 

slokdarm naar de maag en tot in het eerste deel van 

de dunne darm doorgeschoven.  
 

Tijdens dit onderzoek wordt de binnenzijde van de 

slokdarm en maag gecontroleerd op gezwellen, 

ontstekingen, poliepen en andere mogelijke 

afwijkingen. Eventueel worden kleine stukjes weefsel 

weggenomen voor microscopisch onderzoek.  

Er kunnen ook poliepen verwijderd worden tijdens 

hetzelfde onderzoek. 
 
 

Voorbereiding 
 

U dient vanaf 6 uren voor het onderzoek nuchter te 

zijn (niet eten, niet drinken, niet roken). 
 

Tijdens deze periode mag u wel uw thuismedicatie 

met een klein slokje water innemen. Sommige 

hartziekten en longziekten vragen bepaalde 

voorzorgen zodat u hiervan uw arts moet op de 

hoogte brengen. Vermeld ook steeds alle medicatie 

die u gebruikt, vooral bloedverdunners, pijnstillers en 

koortswerende middelen.  
 

We zullen u voor het begin van het onderzoek vragen 

om eventuele gebitsprothesen te verwijderen en uw 

bril af te zetten. 

 

Verloop van het onderzoek 
 

Bij het begin van het onderzoek wordt de achterzijde 

van de tong en keel verdoofd met een spray om 

de wurgreflex te onderdrukken. Tijdens het 

onderzoek ligt u op uw linkerzijde. De gastroscoop is 

een soepel instrument en wordt langs de mond in de 

slokdarm geschoven. Dit is niet pijnlijk. U kan normaal 

ademen want het toestel laat de luchtwegen vrij.  
 

We vragen u tijdens het onderzoek kalm te ademen 

en het speeksel uit uw mond te laten lopen. Tijdens 

het onderzoek wordt er lucht ingeblazen om de wand 

van het te onderzoeken orgaan te laten ontplooien 

waardoor u een gespannen of opgeblazen gevoel kan 

hebben. Soms worden slijmvliesstalen (biopten) 

genomen in de maag. Dit is volledig pijnloos.  
 

Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten. 
 
 

Gastroscopie onder narcose 
 

Indien er een langere proceduretijd verwacht wordt 

of bij zeer angstige patiënten, kan het onderzoek 

onder narcose worden afgesproken. Hiervoor wordt 

u via het Dagziekenhuis opgenomen. Afhankelijk van 

uw leeftijd en/of eventuele hart- en long- 

aandoeningen, beslist uw arts of er vooraf een 

elektrocardiogram, bloedafname en longfoto zijn 

aangewezen. De arts-anesthesist zal u via een infuus 

slaapmedicatie toedienen onder nauwgezet toezicht 

van hartritme en zuurstofmonitoring.  

U kan het ziekenhuis pas verlaten als de 

behandelende arts bij u is langs geweest op de kamer, 

dit is na het onderzoeksprogramma.  
 

U mag de dag van het onderzoek geen voertuig 

besturen, gevaarlijke activiteiten uitvoeren of 

belangrijke documenten ondertekenen omdat uw 

reflexen en beoordelingsvermogen verminderd zijn. 
 
 

Veiligheid en risico’s 
 

Elke medische handeling, elk onderzoek, elke 

interventie op het menselijk lichaam draagt een risico 

op complicaties met zich mee, zelfs wanneer ze is 

uitgevoerd in perfecte omstandigheden van 

competentie en veiligheid, conform de huidige 

medische kennis en geldende regelgeving.  
 

De complicaties van een diagnostisch gastroscopie 

zijn zeer uitzonderlijk. Bij behandelingen tijdens de 

gastroscopie zijn er complicaties mogelijk zoals 

perforatie, bloeding, cardiovasculaire problemen en 

infecties, maar ook deze zijn zeer beperkt. 
 
 

Infectie 
 

Na het onderzoek wordt de endoscoop manueel en 

machinaal grondig gereinigd en gedesinfecteerd 

volgens de recentste internationale 
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Gastroscopie 
 

wetenschappelijke normen. Het infectierisico is 

daarom extreem laag. 

   

Contactgegevens 
 

In deze folder vindt u informatie over het verloop van 

en de voorbereiding voor het onderzoek.  

Zo bent u goed ingelicht over wat er zal gebeuren. 

Wij vragen u om deze folder terug mee te 

brengen naar het ziekenhuis voor uw dossier.  
 

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen 

heeft, kan u steeds terecht op de polikliniek 

Gastro-enterologie: tel. 09 310 05 42. 

 

 
 

DATUM ONDERZOEK: ………………………………………… 
 

UUR OPNAME: ………………………………………… 
 

ARTS:  ……………………………………………………………… 
 

ECG preoperatief: ………………………………………… 
 

LABO preoperatief: ………………………………………… 
 

MEDICATIE:  ……………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………… 
 

HANDTEKENING PATIËNT: 

 

 

Contactinfo

vzw AZ Alma
(Maatschappelijke Zetel)
Ringlaan 15
B-9900 Eeklo
tel. 09 310 00 00 

Polikliniek AZ Alma Sijsele
Gentse Steenweg 132
B-8340 Sijsele-Damme
tel. 09 310 00 00

www.azalma.be
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