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Slokdarm-maag 
onderzoek

Voorbereiding
U bereidt zich thuis voor op het onderzoek door nuchter te zijn. Dit betekent
dat u de avond voor het onderzoek na 24.00 uur niets meer mag eten, drinken of roken.

Hoe verloopt het onderzoek? 
• Op aangeven van de radioloog mag u steeds een slok van een bekertje witte pap 

(contrastmiddel) nemen. Door deze pap wordt uw slokdarm en/of maag zichtbaar.  
Wanneer vooral uw maag moet worden afgebeeld, krijgt u een injectie in de arm. Dit 
is om het samentrekken van de maag tijdelijk stil te leggen. 

• Vervolgens worden er foto's gemaakt terwijl u ligt en staat. Er zal u gevraagd 
worden in verschillende richtingen te draaien. 

• Zijn alle foto's gemaakt dan bekijken we meteen of ze voldoende duidelijk zijn. Soms 
is het nodig nog wat aanvullende foto's te maken.

• Tijdens het onderzoek vertellen we u steeds wat er gaat gebeuren. Ook kunt u tijdens 
het onderzoek vragen stellen. 

• Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Uitslag van het onderzoek 
De afdeling Radiologie zorgt dat de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts 
gestuurd wordt. U spreekt met uw specialist af wanneer hij/zij de uitslag met u zal 
bespreken.

Belangrijk 
Gebruikt u medicijnen die u 's ochtends moet innemen? Overleg dan met uw verwijzend 
arts of deze medicijnen later op de dag ingenomen mogen worden.

Begeleiding
We begrijpen dat u eventueel een begeleider/ster meeneemt naar het onderzoek. Dit kan 
een grote steun voor u zijn. Maar het verrichten van een onderzoek vergt echter uiterste 
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concentratie van de onderzoeker. En het feit dat er gewerkt wordt met röntgenstraling, 
brengt met zich mee dat uw begeleider/ster niet mee kan gaan  de onderzoekskamer in. 
Hij/zij kan wachten in het kleedkamertje of in de wachtkamer.

In overleg met de laborant kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld als u mee komt 
als begeleider van een kind of iemand met een beperking.

                                                  
Wij vragen uw begrip voor deze gang van zaken.

Informatie voor diabetespatient 
Bent u diabetespatient en gebruikt u daarvoor medicijnen? Doe dan het volgende:
• tabletten: neem uw tabletten in na het onderzoek, tegelijk met een maaltijd.
• insuline: direct na het onderzoek kunt u de ochtendinjectie zoals gebruikelijk

spuiten. Doe dit tegelijk met een maaltijd.

Neem uw zelfcontrolemeter (indien u die heeft) mee naar het ziekenhuis, zodat u 
zonodig uw bloedglucose kunt meten. Zorg dat u glucosetabletten bij u heeft voor een 
eventuele hypo.

Nazorg
De eerste dagen na het onderzoek zult u bij de ontlasting nog resten van de witte 
contrastpap vinden. Ook kunt u last hebben van een moeizame stoelgang. Extra water 
drinken kan helpen, om dit zoveel mogelijk te voorkomen.


