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In overleg met uw behandelend arts krijgt u een manometrie
onderzoek.
In deze folder vindt u uitleg over het onderzoek.
Wat is een Manometrie ?
Dit is een drukmeting van de slokdarm. Deze meting geeft
informatie over het functioneren van de slokdarm en de kringspier
tussen de slokdarm en de maag. Daarnaast wordt een indruk
verkregen van de bewegingen van de slokdarm. Wanneer de
spieren in de slokdarm wand niet goed werken of verkrampt zijn,
kan dit klachten veroorzaken. Bijvoorbeeld slikklachten, problemen
met de passage (doorgang) van voedsel of pijn bij het borstbeen
De voorbereiding
Na een licht ontbijt, bijvoorbeeld 1 boterham of beschuit met een
kop thee, dient u nuchter te blijven. Dit betekent dat u 4 uur voor het
onderzoek niets meer mag eten, drinken of roken.
Wat kunt u verwachten
U meldt zich op de afgesproken datum en tijd bij wachtruimte G14
(paars) op de begane grond. Een verpleegkundige haalt u op uit de
wachtkamer en brengt u naar de behandelkamer.
Via de neus wordt een sonde (dun slangetje) ingebracht tot in de
maag.
Het inbrengen van de sonde via de neus is niet pijnlijk maar geeft
een vervelend gevoel.
Tijdens het inbrengen moet u enkele malen slikken, zodat de sonde
makkelijker naar binnen gaat. Als de sonde op de juiste plek is
gepositioneerd, begint het onderzoek. Het onderzoek vindt zittend
plaats.
Op de computer, die de beelden registreert, is te zien of de sonde
goed ligt en wat de
verschillende drukken in de slokdarm zijn. Allereerst in de kringspier
tussen slokdarm en maag alsmede de bewegingen van de slokdarm
zelf. Om deze druk te meten drinkt u vervolgens met tussenpozen
een aantal slokjes water. Dit is nodig om slikbewegingen te creëren.
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Nadat de druk in de keel/bovenste deel van de sluitspier van de
slokdarm is gemeten, wordt de sonde uit de slokdarm gehaald.
De uitslag
U krijgt de uitslag van het onderzoek tijdens uw eerstvolgende
afspraak met uw behandelend arts.
Tot slot
Wanneer u voor de eerste keer in ons ziekenhuis komt, kunt u
zich laten registreren bij de inschrijfbalie. Het is belangrijk om uw
verzekeringspasje en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
Mocht u na het lezen van de brochure nog vragen hebben, dan kunt
u contact opnemen met de polikliniek van de afdeling Maag- DarmLeverziekten via het Klanten Contact Centrum, telefoonnummer:
0251 – 265231 bereikbaar tussen 08:30 en 16:30.
U kunt u vragen ook richten aan de afdeling MDL functie-onderzoek
aan het volgende adres:
mdlfunctieonderzoek@rkz.nl
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