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Patiënteninformatie wordt 

met de grootste zorg 

samengesteld. Het betreft 

algemene informatie. 

U kunt aan deze uitgave 

geen rechten ontlenen. 
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www.gelreziekenhuizen.nl

Oesofagoscopie
Binnenkort wordt er een oesofagoscopie bij u uitgevoerd. Deze folder geeft u 
informatie over dit onderzoek en wat van u verwacht wordt.

Afspraak

U wordt verwacht op de Scopieafdeling, 2e verdieping, route 170

op ……………………… dag …….. - …….. - ……….. om ……….. uur.

Wat is een oesofagoscopie
Een oesofagoscopie is een onderzoek van de slokdarm. Met behulp van een endoscoop 
wordt in de slokdarm gekeken. De endoscoop is een slang met een doorsnee van een 
dubbeltje. Zo nodig kunnen stukjes weefsel worden weggenomen voor verder onderzoek.

Voorbereiding
Voor het onderzoek is het nodig dat u nuchter bent. Dit houdt in dat u de avond vóór het 
onderzoek vanaf 22.00 uur tot na het onderzoek niets meer eet of drinkt. Ook tabletten 
en dergelijke mag u niet innemen. Het gebruik van een spray of inhalator is wel 
toegestaan. 
Op de scopieafdeling wordt u vervolgens verder voorbereid. 

Onderzoek
Aan het begin van het onderzoek kunt u uw eventuele gebitsprothese uitdoen. Vervolgens 
krijgt u een drankje dat naar pepermunt smaakt. Dit is bedoeld om het maagsap te 
binden. Ook wordt uw keel verdoofd met behulp van een spray. Tijdens het onderzoek ligt 
u op een onderzoektafel, op uw linkerzijde. 
De scoop wordt met een speciale gelei ingesmeerd. Vervolgens brengt de arts de scoop 
voorzichtig in, via uw mond. Zo nu en dan wordt er iets lucht in de slokdarm geblazen. 
Ook kan er via de scoop lucht en vocht worden weggezogen. Zo nodig wordt er wat 
weefsel weggehaald. Dit is in het geheel niet pijnlijk en onschadelijk. Het onderzoek 
duurt ongeveer tien minuten.

Na het onderzoek
Omdat uw keel verdoofd is, mag u het eerste uur na het onderzoek niet eten en drinken. 
Het kan zijn dat uw keel na het onderzoek pijnlijk is, vooral als u moet hoesten. U heeft 
misschien ook een opgeblazen gevoel. Dat komt door de lucht die tijdens het onderzoek 
in de slokdarm en maag is geblazen. Opboeren geeft dan verlichting.
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Complicaties
Complicaties van het onderzoek komen zelden voor. Krijgt u echter na afloop ernstige 
maagpijn of koorts? Neem dan direct contact op met de arts die de endoscopie heeft 
verricht, of met zijn of haar waarnemer.

Uitslag van het onderzoek
Voor de uitslag van het onderzoek kunt u een afspraak maken voor het spreekuur van uw 
behandelend arts.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder vragen, dan kunt u deze stellen aan uw behandelend 
arts.

Bereikbaarheid
• Polikliniek KNO
• maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.00 uur
• Tel: 055 - 581 82 02

KNO-artsen
Dr. Tj. D. Bruintjes
Dr. R.J.B. Hemler 
K.J. Langenhuijsen


