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Gastroscopie/Duodenoscopie
Uw huisarts of behandelend specialist vindt het noodzakelijk dat uw slokdarm, maag
en twaalfvingerige darm van binnen wordt onderzocht. Dit onderzoek (gastroscopie)
gebeurt op het behandelcentrum van ZGT.
In deze folder vertellen wij u meer over de voorbereiding en de gang van zaken
tijdens uw bezoek aan ons ziekenhuis.
De afspraak

Er is met u een afspraak gemaakt voor een gastroscopie op het behandelcentrum. De afspraak
is gepland op:
Dag: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Specialist:…………………………………………………………………………………………………………………………
Tijd: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Melden

Op de dag van de afspraak wordt u verwacht;
 Ziekenhuislocatie Almelo; bij de dagopname,
routenummer 1.4
 Ziekenhuislocatie Hengelo; bij het behandelcentrum,
Routenummer 0.4
Het onderzoek kan alleen worden uitgevoerd
als u nuchter bent. Dit betekent dat u vanaf
24.00 uur 's nachts niets meer mag eten
en/of drinken. Wanneer het onderzoek in de
middag (na 13.00 uur) plaatsvindt mag u nog
een licht ontbijt gebruiken (een kopje thee en
twee licht beboterde beschuiten). U mag dit
ontbijt nuttigen tot zes uur voor het
onderzoek.
U mag nog tot twee uur tevoren heldere
dranken gebruiken.

Het onderzoek

Een verpleegkundige die u tijdens het gehele
onderzoek zal begeleiden, haalt u op uit de
wachtkamer zodra alles gereed is voor uw
onderzoek.
In de behandelkamer wordt u verzocht
eventuele gebitsprothese en/of bril te

verwijderen. Daarna kunt u op de
behandeltafel gaan liggen op uw linkerzijde.
Vervolgens wordt via de mond het slangetje
ingebracht, waardoor de arts de binnenkant
van uw maag kan bekijken. In sommige
gevallen wordt een klein stukje weefsel op
pijnloze wijze uit de maagwand genomen.
Soms kan tijdens het onderzoek een
behandeling worden gedaan. Dit is meestal
voor het begin van het onderzoek bekend en
u zult hiervan reeds op de hoogte zijn. Ter
voorkoming van onnodige afbreking en
herhaling van het onderzoek, gaan we ervan
uit dat u hiervoor toestemming geeft. Indien
dit niet het geval is, gelieve dit van te voren
kenbaar te maken.

Duur van het onderzoek

Het gehele onderzoek duurt ongeveer een
kwartier.
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Voorbereidingen
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Na afloop van het onderzoek

De specialist die het onderzoek heeft verricht
zal u meestal een voorlopige uitslag van het
onderzoek geven.
De arts die het onderzoek heeft aangevraagd,
ontvangt de uitslag en bespreekt dit met u.
De uitslag van de weefselstukjes duurt enkele
dagen. Het kan zijn dat nader onderzoek of
behandeling wordt geadviseerd.
Uw arts zal dit dan ook met u bespreken.

Medicatie

Indien u medicijnen gebruikt mag u deze tot
twee uur voor het onderzoek nog innemen.
Soms worden tijdens de gastroscopie kleine
ingrepen verricht, zoals het wegnemen van
een stukje weefsel voor biopsie. Als u bloed
verdunnende middelen gebruikt kan een
langdurige bloeding optreden. In overleg met
de verpleegkundig/specialist zal dit eventueel
worden aangepast. Na het onderzoek hoort u
van de specialist die het onderzoek verricht
heeft, wanneer u weer mag starten met de
bloed verdunnende medicijnen.
Bent u diabeet neem dan uw diabetes
medicatie, zoals de tabletten en/of de
insulinepen mee naar het ziekenhuis.
Het is verstandig altijd een lijstje bij u te
hebben met medicijnen die u regelmatig
gebruikt.

Complicaties

Tijdens het onderzoek is er een minimale
kans dat er in de slokdarm of maag een
gaatje (perforatie) ontstaat. Met name is deze
kans aanwezig indien een vernauwing moet
worden opgerekt. Indien deze complicatie
zich voordoet, kan deze vaak zonder operatie
worden behandeld. U wordt hiervoor wel
direct opgenomen in het ziekenhuis.

Wat neemt u niet mee?
Wij verzoeken u geen sieraden, geld of
andere waardevolle spullen mee te nemen
naar het ziekenhuis.

Patiëntveiligheid
ZGT ziet patiëntveiligheid als een
vanzelfsprekende basis voor goede zorg en
dienstverlening. Verschillende zorgverleners
vragen daarom uw naam, geboortedatum en
voor welke operatie of ingreep u komt. Dit
gebeurt meerdere keren achter elkaar. Deze
controle is voor uw veiligheid.

Belangrijk
Zorg voor een contactadres/telefoonnummer
tijdens uw korte verblijf.

Nazorg
Na het onderzoek mag u direct naar huis en
kunt uw dagelijkse werkzaamheden
oppakken.

Wanneer contact opnemen met het
ziekenhuis?

Complicaties komen bij dit onderzoek heel
zelden voor. Wanneer u echter na afloop van
het onderzoek toenemende pijn of koorts
krijgt of bloed moet opgeven dan kunt u
bellen naar het ziekenhuis en vragen naar de
afdeling spoedeisende hulp,
telefoonnummer 088 708 78 78.
Tijdens kantooruren belt u bij problemen het
MDL-centrum. Bereikbaar van maandag tot
vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur,
telefoonnummer 088 708 70 70.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben, stel ze dan
gerust. U kunt bellen naar het MDL-centrum,
telefoonnummer 088 708 70 70.

Wat neemt u mee?
Check uw dossier op MijnZGT
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 De medicijnen die u gebruikt
 Eventueel iets te lezen
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MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van uw medisch dossier inzien,
persoonlijke gegevens checken, of
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer
informatie op: zgt.nl/mijnzgt.
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