
Onderzoek van de  
slokdarm en maag. 
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Uw afspraak 

U wordt verwacht op de afdeling radiologie 

 

op……………………….dag, datum………………………. 

 

om………………………uur. 
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Wat is een Slokdarm/ maagonderzoek? 

U krijgt binnenkort een onderzoek van uw slokdarm en maag . Bij dit 

onderzoek worden deze organen zichtbaar gemaakt op een 

televisiescherm en op röntgenfoto’s. Het is erg belangrijk dat uw maag 

leeg is. 

In deze folder staat welke voorbereiding daarvoor nodig is. Tevens vindt u  

informatie over het verloop van het onderzoek. 

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering? 

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te 

komen, verzoeken wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de 

afdeling radiologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen 

worden. Indien u wilt, kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. 

Waar vindt het onderzoek plaats? 

Het onderzoek gebeurt op de afdeling radiologie van het  

St. Annaziekenhuis. Deze afdeling bevindt zich in het souterrain. Als u het 

ziekenhuis via de hoofdingang binnenkomt, volgt u de bordjes looproute 2. 

Bij de balie van de afdeling radiologie moet u zich melden. 
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Wat is belangrijk te weten voor het onderzoek? 

Medicijnen. 

Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze normaal blijven innemen, tot uiterlijk 

1 uur voor het onderzoek, met een slokje water. 

 

Melden. 

Als u zwanger bent of denkt te kunnen zijn, verzoeken wij u dit zo snel 

mogelijk te melden aan de afdeling radiologie. 

 

Kleding. 

Voor het onderzoek is het gewenst dat u zich uitkleedt. Een onderbroek, 

sokken en een T-shirt zonder knoopjes kunt u aanhouden. Het is 

raadzaam uw sieraden thuis te laten. 

Voorbereiden. 

De dag vóór het onderzoek, vanaf 22.00 uur ’s avonds tot aan het 

onderzoek op de volgende dag moet u nuchter blijven. Dat wil zeggen dat 

u niets mag eten en drinken en niet mag roken. 

Voor uw medicijnen zie boven. 
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Contrastvloeistof. 

Aan het begin van het onderzoek zal een radioloog (een arts van de 

afdeling radiologie) u vragen een kleine hoeveelheid witte bruiskorreltjes 

door te slikken en een beker contrastvloeistof (= bariumpap) te drinken. 

Hiervan krijgt u het gevoel dat u moet boeren. Dit komt doordat er via de 

korreltjes lucht in de maag komt. Het is gewenst het boeren tegen te 

houden, omdat anders de lucht weer uit de maag ontsnapt. Halverwege 

het onderzoek zal de radioloog u nogmaals vragen een beker 

contrastvloeistof te drinken. 

De bruiskorreltjes en de contrastvloeistof zorgen ervoor dat de slokdarm 

en de maagwand op de foto’s goed zichtbaar zullen zijn. 

Röntgenfoto’s. 

Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een beweegbare 

onderzoektafel. Dit houdt in dat de tafel gedurende het onderzoek op 

verschillende standen tussen liggend en staand wordt ingesteld. 

De radioloog zal u regelmatig vragen op uw zij, rug of buik te draaien. Dit 

is nodig om de pap goed over de maag te verdelen. Op het moment dat 

de radioloog een foto maakt, moet u uw adem stilhouden. Hij zal dit steeds 

aangeven. 

Het kan zijn dat uw maag te gespannen is om goede foto’s te kunnen 

maken. U krijgt dan een injectie in uw arm om uw maag te ontspannen.  

Het onderzoek zal ongeveer een kwartier duren. 
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Na het onderzoek 

Het contrastmiddel kleurt de ontlasting een tot twee dagen na het 

onderzoek wit. Daar hoeft u zich niet ongerust over te maken. Wanneer u 

na het onderzoek veel drinkt dan verdwijnt het contrast sneller uit uw 

lichaam. 

Van wie krijgt u de uitslag? 

Een radioloog bekijkt de foto’s en maakt een schriftelijk verslag van het 

onderzoek. U kunt bij uw behandelend arts terecht voor de uitslag. 

Tot slot. 

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt op werkdagen 

contact opnemen met de afdeling radiologie.  

Aan het begin van het onderzoek zal de laborant(e) u nog een keer 

vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen 

heeft, kunt u deze ook aan hem/haar stellen. 

 

Belangrijke telefoonnummers: 

St.Annaziekenhuis algemeen  : 040-2864040 

Radiologie     : 040-2864832 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


