
  Wat is een gastroscopie? 

Een gastroscopie bestaat uit het bekijken van de 

slokdarm, de maag en de twaalfvingerige darm 

met een kleine camera, bevestigd op de top van 

een soepel buisvormig toestel, de endoscoop. 

Het is het meest verfijnde onderzoek voor het 

opsporen van aandoeningen van de slokdarm en 

maag. Tijdens het onderzoek kunnen doorheen de 

endoscoop instrumenten ingebracht worden om 

kleine stukjes weefsel weg te nemen voor 

microscopisch onderzoek of om bloedingen te 

stoppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke voorbereiding moet er thuis 
gebeuren? 

• Je mag minstens 6 uur vóór het onderzoek 

niets eten of drinken.  

• Je moet steeds vervoer voorzien om je naar 

huis te laten brengen. 

• Als je bloedverdunnende medicatie gebruikt, 

meld je dit vooraf aan de arts. Soms moet 

deze medicatie op voorhand gestopt worden of 

moeten er inspuitingen gegeven worden ter 

vervanging van je medicatie in pilvorm. 

Welke verdoving wordt toegepast? 

Deze folder is bedoeld voor patiënten die een 

gastroscopie onder volledige verdoving krijgen. 

Een gastroscopie kan ook gebeuren terwijl je bij 

bewustzijn blijft.  

Wat zijn de mogelijke verwikkelingen? 

• Uiterst zelden kan een perforatie (scheur) 

van de maag of de slokdarm optreden.  

• In zeldzame gevallen kan er een bloeding 

optreden. 

 

 

 

 

Hoe verloopt mijn opname? 

• Je meldt je aan op het voorziene uur aan de 

opnamedienst van het dagziekenhuis (naast 

de spoedopname). Nadat je bent 

ingeschreven, kan je naar het internistisch 

dagziekenhuis gaan op de eerste verdieping.  

• De verpleegkundige zal met jou een vragenlijst 

overlopen en je bloeddruk, pols en 

temperatuur controleren. De verpleegkundige 

zal nadien een infuus plaatsen. Het infuus heb 

je nodig om verdoving te kunnen toedienen.  

• De verpleegkundige brengt je daarna met een 

bed of brancard naar de endoscopiezaal. Het 

onderzoek duurt gemiddeld een kwartier. 

• Na het onderzoek brengt de verpleegkundige 

je terug naar je kamer. Je moet nog even 

bedrust houden tot je goed wakker bent.   

Je krijgt een broodmaaltijd na ongeveer 45 

minuten. Het infuus wordt dan ook verwijderd. 
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Gastroscopie onder 
narcose 

Hoe gebeurt het ontslag? 

De arts komt nog bij je langs op de kamer vóór je 

naar huis mag om het resultaat van het onderzoek 

met jou te bespreken. Indien nodig kan je een 

afwezigheidsattest voor je werkgever voor de dag 

van het onderzoek vragen aan de arts. 

Waar moet ik thuis nog rekening mee 
houden? 

• Je kan kort na het onderzoek wat last van  

keelirritatie hebben. 

• Je kan je gewone activiteiten terug hervatten 

de dag na het onderzoek. 

Wanneer moet ik een arts contacteren? 

• Bij aanhoudende hevige pijn 

• Bij koorts 

• Bij bloedverlies (rood bloed of zwarte 

stoelgang) 

 

 

 

 

 

 

Tot slot 

Als je na het lezen van deze folder nog vragen 

hebt, kan je contact opnemen met je behandelend 

arts of met de verpleegkundige van de afdeling. 

Nuttige telefoonnummers: 

Secretariaat gastro-enterologie: 09 387 70 58 

Internistisch dagziekenhuis: 09 387 74 53 

 


