Gastroscopie

onder diepe sedatie

Inhoud
Gastroscopie3
Voorbereidingen thuis

3

Verloop onderzoek
4
Dagopname 
4
Voorbereidingen4
Het onderzoek 
4
Nazorg4
Naar huis

5

Mogelijke verwikkelingen

5

Tot slot

6

Contactgegevens6
Uw akkoord

7

Ter bevordering van het leesgemak wordt in elke brochure de derde
persoon enkelvoud mannelijk gebruikt: “hij”, ongeacht het geslacht
van het onderwerp in de zin.
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Gastroscopie
Een gastroscopie is de meest verfijnde onderzoeksmethode voor slokdarm- en maagproblemen. Het is een medisch onderzoek
waarbij een soepele buis, een endoscoop,
met licht en camera via de mond doorheen
de slokdarm naar de maag en tot in de
twaalfvingerige darm wordt ingebracht en
een visueel overzicht geeft van de binnenkant van het bovenste maag- en darmstelstel.
Het onderzoek verschaft op een vrij eenvoudige en weinig belastende
manier voor de patiënt nauwkeurige informatie om de oorsprong van
een klachtenpatroon verder te kunnen onderzoeken.
In de gastroscoop kunnen instrumenten ingebracht worden om weefselstalen af te nemen voor verder microscopisch onderzoek of om noodzakelijke behandelingen uit te voeren zoals het stelpen van bloedingen,
wegnemen van poliepen, of andere lokale behandelingen. Via de gastroscoop kan lucht worden ingeblazen en vocht worden afgezogen om het
zicht tijdens het onderzoek of de behandeling te verbeteren.
Het is heel belangrijk dat u deze brochure op voorhand volledig doorneemt. Zo weet u hoe het onderzoek verloopt, hoe u zich het best kan
voorbereiden en waar u na afloop mee moet rekening houden.

Voorbereidingen thuis
Een gastroscopie kan alleen afdoend uitgevoerd worden, wanneer de
slokdarm en maag leeg zijn. De ochtend van het onderzoek moet u dan
ook volledig nuchter zijn, dit betekent niets eten of drinken, niet roken,
geen medicatie. De avond voordien mag u na 19u niets meer eten en na
middernacht niets meer drinken.
Indien u op de ochtend van het onderzoek toch noodzakelijke medicatie
dient te nemen, bespreekt u dit vooraf met de arts. Met bloedverdunnende medicatie moet u stoppen of ze vervangen. Bespreek dit vooraf met
de arts.
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Omdat u voor een gastroscopie wordt verdoofd, is het aan te raden begeleiding naar huis te voorzien. U mag geen voertuig besturen na verdovende medicatie. Organiseer dus van tevoren vervoer naar huis.

Verloop onderzoek
Dagopname
Bij aankomst in het AZ Jan Portaels schrijft u zich eerst in via de kiosken
in de centrale inkomhal, waarna u naar de dienst Inschrijvingen verwezen
wordt. Dan begeeft u zich naar de dienst Endoscopie waar u zich aanmeldt en plaatsneemt in de wachtzaal, voorzien van wifi. Indien u hiertoe
toegang wenst, kan u een dagkaart kopen in de ziekenhuiswinkel.

Voorbereidingen
Kort voor het onderzoek wordt u door het zorgteam naar een kamer gebracht, waar u zich rustig kan omkleden in afwachting van het onderzoek.
Voor het onderzoek vragen wij uw bril af te zetten en een eventuele gebitsprothese uit te nemen.

Het onderzoek
Een gastroscopie verloopt pijnloos en het onderzoek op zich duurt ongeveer tien minuten. Een gastroscopie wordt onder diepe sedatie uitgevoerd waarbij u een korte periode slaapt, niet te verwarren met een klassieke narcose waarbij spierverlammende producten toegediend worden
en een beademingsapparaat tijdelijk de ademhalingsfunctie overneemt.
De sedatie is vergelijkbaar met een onbewuste toestand zoals tijdens de
slaap en waarbij alle lichaamsfuncties zelfstandig blijven functioneren.
Tijdens het onderzoek worden slokdarm en maag in beeld gebracht en
onderzocht. Er kunnen biopten genomen worden voor verdere ontleding.
De resultaten hiervan kunnen meerdere dagen op zich laten wachten en
worden automatisch in de regel doorgestuurd naar uw huisarts.

Nazorg
Omwille van de toegediende sedatie wordt u na de procedure nog verder
opgevolgd tot deze volledig is uitgewerkt. Onmiddellijk na het onderzoek
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wordt u dan ook ter observatie naar de ontwaakruimte gebracht, waar de
parameters zoals zuurstofsaturatie en polsslag nog gedurende enige tijd
gemonitord worden.
Wanneer de keel verdoofd is, neemt de kans op verslikken toe. Het is
daarom beter pas een half uur na afloop van het onderzoek te beginnen
met eten en drinken. Na afloop kan u een rauw gevoel in de keel ervaren.
Dit gevoel verdwijnt doorgaans vrij snel.

Naar huis
Na ontslag uit de ontwaakruimte wordt u teruggebracht naar de patiëntenkamer op de dienst Endoscopie waarna u normaal gezien vrij spoedig
het ziekenhuis mag verlaten.
U kan vanaf dat moment met uw begeleider regelingen treffen om u naar
huis te brengen. U mag in geen geval zelf een voertuig besturen op de
dag van het onderzoek. U vermijdt ook best belangrijke beslissingen te
nemen gedurende de rest van de dag.

Mogelijke verwikkelingen
Een gastroscopie is een veilig onderzoek. Elke medische handeling, elk
onderzoek, elke interventie op het menselijk lichaam geeft echter risico’s
op complicaties. Zelfs wanneer deze worden uitgevoerd in de meest perfecte omstandigheden van competentie en veiligheid, conform de huidige medische kennis en geldende regelgeving.
Zeldzame verwikkelingen of complicaties van een gastroscopie kunnen
zijn: maag- of slokdarmperforatie, een bloeding, cardiovasculaire problemen en infecties. U kunt naderhand hinder ondervinden van een opgeblazen gevoel ten gevolge van de ingeblazen lucht, wat kan leiden tot
boeren, winderigheid en darm- of buikkrampen. Dit is een onschuldig
verschijnsel dat spontaan na enkele uren weer verdwijnt.
Contacteer de behandelend arts, huisarts of ziekenhuis wanneer u tijdens de eerste dagen na het onderzoek koorts krijgt, plots hevige pijn
heeft, verandering van kleur in uw ontlasting opmerkt, wat bloed braakt,
bij benauwdheid.
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Tot slot
Vergeet niet het toestemmingsformulier tot het onderzoek achteraan de
brochure volledig en accuraat in te vullen en te handtekenen. Dit toestemmingsformulier wordt toegevoegd aan uw medisch dossier.
Mocht u na het lezen van de brochure nog verdere vragen of bekommernissen hebben, aarzel dan niet om ze voor te leggen aan de behandelend
arts of het zorgteam. Wij helpen u graag verder.

Contactgegevens
Endoscopie
Inwendige geneeskunde 1
Onthaal
dienst Consultaties
Spoedgevallen
Dr. F. Staels
Dr. J. Hulstaert
Dr. V. Verschuere
Bron: Gasthuisberg Leuven
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| T 02 257 58 42
| T 02 257 57 20
| T 02 254 64 00
| T 02 257 51 73
| T 02 257 56 80
| T 02 257 59 18
| T 02 257 59 22
| T 02 257 59 32

Uw akkoord
Uw handtekening op dit document bevestigt dat u voor het ondergaan
van het gastroscopisch onderzoek de nodige informatie heeft ontvangen,
zowel schriftelijk via deze brochure, alsook mondeling door het eventueel stellen van bijkomende vragen aan uw behandelend arts.
We vragen u dit formulier te ondertekenen, te dateren en af te geven aan
het zorgteam op de onderzoeksafdeling. Dit formulier wordt bewaard in
uw medisch dossier.
Mocht u enige bijkomende vragen hebben of het een en ander u toch niet
helemaal duidelijk lijken, aarzel dan niet uw vragen of opmerkingen voor
te leggen aan de behandelend arts.

Geïnformeerde toestemming gastroscopisch onderzoek
Door het ondertekenen van dit formulier verklaart u dat u door middel
van schriftelijke en mondelinge informatie werd ingelicht over de verschillende aspecten van het gastroscopisch onderzoek en de mogelijke
verwikkelingen ervan.
U geeft uw toestemming dat, na het verkrijgen van deze informatie, het
onderzoek mag worden uitgevoerd.

Datum
Handtekening patiënt
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Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels
Gendarmeriestraat 65 | B-1800 Vilvoorde | T 02 254 64 00 | F 02 257 50 50
info@azjanportaels.be | www.azjanportaels.be

