
 

    

SLOKDARMMANOMETRIE 
 
Je arts verwijst je voor een slokdarmmanometrie. In deze fiche vind je praktische informatie. 
 
ALGEMENE INFORMATIE 
Wat is een slokdarmmanometrie? 
Een slokdarmmanometrie is een drukmeting ter hoogte van de slokdarm. Via dit onderzoek trachten 
we de oorzaak van bepaalde klachten zoals slikproblemen, passageproblemen, pijn op de borst, etc. 
te achterhalen. 
 
Hoe kan ik een afspraak maken voor een slokdarmmanometrie in Imelda Bonheiden? 
Een afspraak is mogelijk na doorverwijzing door jouw huisarts of gastro-enteroloog, en kan enkel 
telefonisch vastgelegd worden via het secretariaat gastro-enterologie, op het telefoonnummer 015 
50 56 91.  
 
Noteer hier de datum en het uur van jouw afspraak: ……………………………………………… 
 
Op moment van jouw afspraak dien je je aan te bieden aan de loketten (eventueel digiloket) voor 
inschrijving voor een raadpleging op de dienst gastro-enterologie (naam arts: dr. Lieven Pouillon). 
 
Hoe gaat de slokdarmmanometrie praktisch in het werk? 
Voorbereiding: 

- Je dient nuchter te komen, d.w.z. niet eten of drinken vanaf middernacht, dus ook geen 
inname van water, medicatie of kauwgom. 

Test zelf: 
- Bij de meting maken we gebruik van een dun slangetje van ongeveer 4 mm (= de katheter). 
- De neus wordt door middel van een zalf wat verdoofd. 
- Nadien brengt de verpleegkundige de katheter via de neus voorzichtig in de keelholte. 
- Je slikt zelf de katheter verder naar binnen richting de slokdarm.  
- De verpleegkundige zal nu de beste positie van de katheter bepalen, en nadien de katheter 

aan de neus vastkleven, waarna het onderzoek zelf kan starten. Je kan tijdens het onderzoek 
steeds blijven ademen door mond en/of neus. 

- Er zal je tijdens het onderzoek op verschillende momenten gevraagd worden om kleine of 
grotere slokjes te nemen van wat water, en dit zowel in liggende als in zittende positie. 

- Als het onderzoek is afgerond, verwijdert de verpleegkundige de katheter. 
- Het onderzoek duurt ongeveer 20-30 minuten. Je mag onmiddellijk na het onderzoek 

eten/naar huis gaan. 

 
MOGELIJKE VERWIKKELINGEN 
Het onderzoek is niet gevaarlijk. Soms kan je wat irritatie aan de neus of de keel hebben door de 
passage van de sonde. In extreem zeldzame gevallen kan een perforatie ontstaan in de slokdarm. 
 
RESULTATEN 
De resultaten worden steeds rechtstreeks naar jouw huisarts gestuurd. Indien je verwezen werd door 
een specialist, krijgt deze ook een kopie van het verslag. 
 
 
 
 



 

    

INFORMED CONSENT 
Ik verklaar dat ik over de geplande procedure, namelijk de slokdarmmanometrie, voldoende en in 
verstaanbare bewoordingen werd ingelicht omtrent de reden van de ingreep, het verloop van de 
procedure en de mogelijke complicaties. Ik verklaar akkoord te gaan met het uitvoeren van de 
geplande procedure. 
 
Patiënt: 
Wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt (indien van toepassing): 
 
Datum: 
 
 
Handtekening: 


