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Beste patiënt,
Een gastroscopie is een onderzoek van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm.
We gebruiken hiervoor een soepele buis met camera, die via de mond wordt
ingebracht. Tijdens het onderzoek kunnen staaltjes (biopsies) worden genomen
voor microscopisch onderzoek. Op die manier krijgen we meer informatie over
mogelijke letsels of kunnen we ontstekingen en infecties opsporen. Tijdens een
gastroscopie voeren we indien nodig ook behandelingen uit: een bloeding kan
worden gestopt, een vernauwing kan worden verbreed, poliepen kunnen worden
verwijderd,...

voorbereiding
Je dient voor dit onderzoek nuchter te zijn, dit wil zeggen dat je minimum 4 uur
voor het onderzoek geen voedsel of vocht mag innemen.

verdoving
We kunnen drie manieren van verdoving toepassen. Deze bespreekt de arts met jou
vooraf aan het onderzoek:
1.

OFWEL kies je enkel een keelverdoving met Xylocaïne spray. Vermeld zeker
als je een allergie hebt voor Xylocaïne.

2. OFWEL kies je een keelverdoving én ook een lichte verdoving met Midazolam
(inspuiting). Je wordt hierdoor slaperig, waardoor het onderzoek
comfortabeler kan verlopen. In dit geval mag je de dag van het onderzoek
geen voertuig besturen of enige risicovolle activiteiten uitvoeren. Breng bij
voorkeur iemand mee om jou te begeleiden en naar huis te brengen.
3. OFWEL, indien je dit specifiek wenst, kan het onderzoek gebeuren met een
algemene narcose met Propofol. Je bent nuchter vanaf het middaguur. De
narcose wordt gegeven door de anesthesist. De gastroscopie gebeurt dan in de
namiddag. Meld dit uitdrukkelijk vooraf bij het maken van jouw afspraak.
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De resultaten
Jouw huisarts ontvangt onmiddellijk een volledig verslag van het maagonderzoek en
maximum een week later het verslag van het eventuele microscopisch onderzoek van
biopsies, poliepen,... Je dient dit resultaat verder te bespreken met jouw huisarts.

medicatielijst
Breng bij het onderzoek een oplijsting van jouw medicatie mee (naam, dosis,
frequentie,...). Denk hierbij ook aan insuline, puffers, medicatiepleisters, oogdruppels,...

bloedverdunners
Bloedverdunners dienen voor een gastroscopie niet te worden gestopt, tenzij anders
besproken met de gastro-enteroloog.

Ziekten en allergieën
Indien je diabetes-, hart- of longpatiënt bent, dien je dit aan de arts te melden.
Vermeld ook eventuele allergieën voor geneesmiddelen (bijvoorbeeld antibiotica)
of latex. Vermeld ook allergie aan ei of soja indien gekozen wordt voor een
algemene narcose met Propofol.

mogelijke VERWIKKELINGEN
Een perforatie (scheur van de wand) en bloeding zijn mogelijk, maar zeldzaam.
Deze verwikkelingen kunnen verband houden met het onderzoek zelf of met de
waargenomen afwijkingen. Deze verwikkelingen (en alle andere zeldzame
complicaties) noodzaken mogelijk een verlengd ziekenhuisverblijf voor een
eventuele intraveneuze behandeling (bijvoorbeeld met antibiotica) en uitzonderlijk
een heelkundige behandeling.
Heb je thuis, na het onderzoek, last van ernstig bloedverlies, hevige buikpijn of
koorts? Contacteer dan de huisarts of behandelend arts (03 880 91 84) of meld
je - buiten de werkuren - aan op de spoedgevallendienst (03 880 95 20).
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de kostprijs
Bij elk onderzoek gebruiken wij een gedesinfecteerd toestel en kan “single use”materiaal (voor éénmalige toepassing) gebruikt worden, zoals een biopsietang, een
poliepectomielus, een dilatatieballon, een werkkanaalklepje, een reinigingsborstel,...
Geheel conform de Belgische wetgeving wordt bij elke ambulante verstrekking dit
materiaal aangerekend. De kostprijs van het onderzoek hangt af van het al dan niet
uitvoeren van bijkomende, noodzakelijke procedures.
Bij een algemene narcose en opname in het dagziekenhuis worden bij éénpersoonskamerkeuze kamersupplementen en ereloonsupplementen (200%) aangerekend. De
artsen zijn geconventioneerd en gebruiken de door het RIZIV erkende tarieven.
Een prijsindicatie kan je opvragen via de dienst facturatie (03 880 91 53).
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