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1. Inleiding 

Binnenkort onderga je een gastroscopie. In deze brochure vind je 
meer informatie over deze ingreep. 

1.1. Wat is een gastroscopie? 

Een gastroscopie is een endoscopisch onderzoek van de slokdarm, 
maag en de twaalfvingerige darm. 

De dokter brengt een endoscoop (een soepele buis met een 
miniatuurcamera) langs de mond in, tot in de maag en de 
twaalfvingerige darm.  

Tijdens dit onderzoek wordt de binnenzijde van de slokdarm, 
maag en twaalfvingerige darm op ontstekingen, zweren, poliepen, 
gezwellen en eventueel andere afwijkingen nagekeken. 

Zo nodig kunnen we tijdens het onderzoek stukjes weefsel 
(biopsies) wegnemen, wat volledig pijnloos verloopt. Tijdens het 
onderzoek kan soms meteen een behandeling gebeuren: zo 
kunnen we poliepen weghalen of bloedingen stelpen. Ook dit 
verloopt volledig pijnloos. 

1.2. Voorbereiding 

• Aangezien de endoscoop langs de maag passeert, is het 
vanzelfsprekend dat deze leeg moet zijn. Dit wil zeggen dat 
je zes uur voor het onderzoek nuchter moet blijven en dus 
niets mag eten en drinken. 

• Als je een bril draagt, vragen we je om deze af te zetten. Als 
je een gebitsprothese hebt, vragen we je ook deze te 
verwijderen. 

• Eventuele allergieën voor medicaties vermeld je vooraf. 

• Bespreek met je arts of je bloedverdunnende medicatie  
voor een eventuele ingreep moet stoppen. 
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1.3. Het onderzoek 

• We plaatsen een infuus waarlangs we tijdens het onderzoek 
intraveneuze medicatie zullen toedienen, dit zijn lichte 
kalmeermiddelen die het onderzoek voor jou comfortabeler 
maken. 

• Je keel wordt met een spray verdoofd. 
• Je krijgt een meettoestel op je vinger om het zuurstof-

gehalte in het bloed te meten.  
• Tijdens het onderzoek lig je op je linkerzij. Terwijl de scoop 

via de mond in de keel wordt gebracht kan je gewoon 
doorademen, de scoop komt niet in de longen. Het speeksel 
mag uit de mond lopen. We vragen je om één keer te slikken 
op het moment dat de scoop passeert. 

• Het onderzoek is niet pijnlijk. 
• Er wordt tijdens het onderzoek lucht ingeblazen om alles 

goed te kunnen zien, het is mogelijk dat je daardoor lucht zal 
opboeren of een opgeblazen gevoel krijgt. Zo nodig worden 
stukjes weefsel of poliepen weggenomen (beide pijnloos).  

1.4. Na het onderzoek 

• Na het onderzoek moet je nog een half uur wachten met 
eten en drinken, dit omwille van de keelverdoving zodat je je 
niet verslikt. Nadien mag je weer normaal eten, tenzij de 
dokter beslist dat je langer nuchter moet blijven. 

• De arts bespreekt de resultaten met jou. 
• Je mag de dag van het onderzoek geen voertuig meer 

besturen, gevaarlijke activiteiten uitvoeren of belangrijke 
documenten ondertekenen omdat je reflexen en 
beoordelingsvermogen verminderd kunnen zijn. 
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1.5. Mogelijkse verwikkelingen  

Een gastroscopie is een zeer veilig onderzoek.  

Bloeding  

Een bloeding in de maag of slokdarm is zeer zeldzaam maar kan 
ontstaan bij het nemen van biopsies of bij het wegnemen van een 
poliep. Deze bloeding kan endoscopisch gestelpt worden. 

Perforatie 

Een perforatie of een scheurtje in de slokdarm of de maag is 
extreem zeldzaam en treedt enkel op als er een bepaalde 
behandeling wordt toegepast zoals het rekken van een 
vernauwing in de slokdarm.  

Infectie van de luchtwegen 

Een infectie van de luchtwegen kan optreden indien je je tijdens 
het onderzoek met maaginhoud verslikt als je niet nuchter bent. 

Reactie op de medicatie zoals allergie of ademhalingsdepressie 

Een reactie op de medicatie kan doorgaans meteen met 
medicijnen behandeld worden. 

1.6. Geïnformeerde toestemming 
Via onderstaand formulier geef je aan dat je arts je voldoende 
geïnformeerd heeft en al je vragen beantwoord heeft. Het 
ondertekende formulier wordt in jouw medische dossier bewaard. 
 
Ondergetekende, …………………………………, verklaart voldoende over 
de verschillende aspecten van het onderzoek en zijn 
verwikkelingen ingelicht te zijn en geeft dan ook toestemming tot 
het uitvoeren hiervan. 
 
Leuven, …/…/……       
Handtekening:  
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2. Contactgegevens  

Indien je nog vragen over dit onderzoek hebt, dan kun je contact 
met de behandelende arts opnemen. 
Afsprakendienst: 016 20 92 09 
Secretariaat: 016 20 91 23 

3. Notities 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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