Röntgenonderzoek
van de slokdarm en
maag

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
Binnenkort heeft u een afspraak voor een röntgenonderzoek van de
slokdarm en maag. In deze folder leest u hier meer over.

Een röntgenonderzoek van de
slokdarm en maag
Er worden röntgenfoto’s van uw slokdarm en/of uw maag gemaakt.
Met contrastmiddel (bariumpap) worden uw slokdarm en maag
zichtbaar gemaakt op de foto’s.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door radiodiagnostisch laboranten
en/of een radioloog.
Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten
aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder
mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u
ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra
rekening mee houden.

Voorbereiding
Nuchter zijn
Om de röntgenfoto’s goed te kunnen beoordelen moet uw maag
leeg zijn. U moet daarom voor dit onderzoek nuchter zijn. Dit
betekent dat u de dag voor het onderzoek vanaf 24.00 uur niets
meer mag eten en drinken.
Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze zoals u gewend bent
innemen.
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Diabetes
Als u diabetes mellitus heeft en u heeft vragen over het nuchter zijn,
dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie.
Zwangerschap
Als u zwanger bent of denkt te zijn, neemt u dan voor het onderzoek
telefonisch contact op met de afdeling Radiologie.
Wij raden u aan om op de dag van het onderzoek geen sieraden te
dragen. U kunt ze dan na het onderzoek ook niet vergeten.

Het onderzoek
De röntgenlaborant vraagt u uw kleding van uw bovenlichaam uit te
trekken. Als u een hemd zonder ritsen of knopen aanheeft, mag u
deze aanhouden.
In de röntgenkamer komt u voor het röntgenapparaat te staan. U
krijgt een beker met bariumpap. Dit smaakt niet lekker. De laborant
of de radioloog vraagt u een flinke slok daarvan in uw mond te
nemen. U moet deze pas doorslikken als dit gezegd wordt. Op die
manier kunnen er foto’s van u gemaakt worden, terwijl u slikt.
Om alle delen van de slokdarm en maag goed af te beelden, zal
tijdens het onderzoek gevraagd worden om van houding te
veranderen. Er worden foto’s gemaakt in staande en mogelijk ook in
liggende houding.
Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt ongeveer 15 minuten.
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Na het onderzoek
Na het onderzoek kan uw ontlasting nog enkele dagen wit van kleur
zijn. Dit komt door de bariumpap.
Wij raden u aan om de eerste dagen na het onderzoek extra veel te
drinken om de bariumpap kwijt te raken.
Uw behandelend arts krijgt na ongeveer een week de uitslag van het
onderzoek.

Tot slot
Wij doen ons best u zoveel mogelijk op tijd te helpen. Wilt u zo
vriendelijk zijn om op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek.
Als u verhinderd bent voor dit onderzoek wilt u ons dan zo
spoedig mogelijk bellen? De opengevallen plaats kunnen we
dan voor een andere patiënt gebruiken.
Ook als u na het lezen van de folder nog vragen heeft, kunt u van
maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur bellen naar de
afdeling Radiologie, tel. (078) 654 71 90.
Meer informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en de
verschillende onderzoeken en behandelingen kunt u vinden op onze
website www.asz.nl
Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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