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Het onderzoek, drukmeting in de slokdarm, vindt plaats op:
Datum

: ............................................

Dag/tijdstip : ...........................dag .....................................uur
Wilt u zich melden bij: functieafdeling, 2e etage, route 91
Het is belangrijk uw ponsplaatje mee te nemen.

U heeft met uw specialist afgesproken dat binnenkort de druk in
uw slokdarm wordt gemeten via een manometrie. In deze folder
informeren wij u over dit onderzoek.
U leest in deze folder:
• Wat we precies onderzoeken;
• Hoe het onderzoek gaat;
• Wat er gebeurt na het onderzoek.
Deze folder is bedoeld als aanvulling op dat wat uw specialist u
verteld heeft. Leest u alles nog eens rustig na.
Wat is een drukmeting in de slokdarm (manometrie)?
Het voedsel dat u doorslikt komt terecht in de slokdarm. Spieren
knijpen de slokdarm dicht boven het voedsel, waardoor dit naar
beneden geduwd wordt. Via de slokdarm gaat het naar de
maag. De bewegingen van de slokdarm zijn erg belangrijk. Als
de spieren bijvoorbeeld ónder, in plaats van bóven het voedsel
knijpen, kan het voedsel niet goed naar de maag.
Waarom een drukmeting in de slokdarm (manometrie)?
Als u kramp voelt ter hoogte van de slokdarm, last heeft van
pijn op de borst of als voedsel te traag door uw slokdarm zakt,
kan er iets mis zijn met de bewegingen in de slokdarm.

Een zogenaamde drukmeting in de slokdarm kan dan helpen bij
het stellen van een juiste diagnose. Dit onderzoek noemen we
manometrie. 'Mano' betekent 'druk', 'metrie' betekent 'meting'.
Het onderzoek
Op de afgesproken tijd meldt u zich op de functieafdeling op de
2de etage, route 91.
Tijdens het onderzoek zit u op een stoel. Via de neus wordt een
slangetje in de slokdarm gebracht. Dit slangetje heeft 3
drukpunten op verschillende afstanden. Deze geven de druk
weer op het computerscherm. Terwijl u regelmatig een slok
water doorslikt, meet dit slangetje de druk in uw slokdarm.
Het inbrengen van het slangetje en de drukmeting zijn niet
pijnlijk. Na het onderzoek halen we het slangetje uit uw neus en
mag u naar huis.
Na het onderzoek
We werken de gegevens uit en geven de resultaten door aan
uw specialist. Bij uw volgende bezoek aan de polikliniek hoort u
de uitslag.
Belangrijke telefoonnummers
Heeft u nog vragen over het onderzoek of kunt u niet op de
afgesproken tijd aanwezig zijn voor het onderzoek, bel dan
tijdens kantooruren met de polikliniek interne geneeskunde,
telefoonnummer (040) 888 52 97.

Máxima Medisch Centrum
www.mmc.nl
Locatie Eindhoven:
Ds. Th. Fliednerstraat 1
Postbus 90 052
5600 PD Eindhoven

Locatie Veldhoven:
de Run 4600
Postbus 7777
5500 MB Veldhoven

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te
geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen
andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts
een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of
behandelaar.
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