Maagonderzoek
De oesophago-gastro-duodenoscopie (maagonderzoek) is een onderzoek waarbij de binnenzijde van de
slokdarm, maag en de twaalfvingerige darm wordt bekeken.
Het onderzoek vindt plaats in het Maag-Darm-Levercentrum. Vanuit de ingang kunt u bewegwijzering route
0.60 volgen.
Maagonderzoek
Tijdens het onderzoek wordt de binnenzijde van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm bekeken,
eventuele bijzonderheden en afwijkingen kunnen middels dit onderzoek worden ontdekt.
Voorbereiding onderzoek
U mag vanaf 24.00 uur, de avond vóór het onderzoek niet meer eten, drinken en geen medicijnen
gebruiken. Ook mag u niet roken.
COPD- en astmapatiënten mogen hun inhalatiemedicijnen wel innemen.
Vindt het onderzoek na 12.30 uur plaats, dan mag u nog een licht ontbijt gebruiken (beschuit en kopje thee)
om 07.00 uur ’s ochtends.
COPD- en astmapatiënten nemen hun inhalatiemedicijnen zoals gebruikelijk in.
Indien u dit onderzoek in combinatie met een ander onderzoek krijgt, wijkt de voorbereiding mogelijk af.
Hierover wordt u dan apart geïnformeerd door een medewerker.
Medicijnen
Neem uw actuele medicatieoverzicht (verkrijgbaar bij uw apotheek) mee naar het ziekenhuis.
Tijdens het onderzoek worden soms stukjes weefsel (biopten) weggenomen of poliepen verwijderd. Indien u
medicijnen gebruikt die de bloedstolling beïnvloeden zoals Acenocoumarol (Sintrommitis) of Fenprocoumon
(Marcoumar), meld dit dan altijd aan de specialist of huisarts die het onderzoek aanvraagt. Voorafgaand aan
het maagonderzoek wordt dan een bloedonderzoek gedaan (de trombotest = INR). Ook Ascal,
Acetylsalicylzuur (Aspirine/Sinaspril), Dipyridamol (Persantin), Clopidogrel
(Plavix/Vatoud/Grepid/Iscover/Duoplavin), Prasugrel (Effient), Ticagrelor (Brilique), Dabigatran (Pradaxa),
Rivaroxaban (Xarelto), Apixaban (Eliquise) en Edoxaban (Lixiana) zijn van invloed op de bloedstolling.
Daarom is het belangrijk het gebruik van deze medicijnen ook door te gegeven aan de behandelend arts.
Stop nooit op eigen initiatief, maar altijd op
voorschrift van de behandelend (huis)arts.
Heeft u een pacemaker, ICD of een kunstklep dan moet u dit van te voren melden bij de behandelend arts.
Het maagonderzoek
Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzijde (schouder) en wordt er medische CO2 naar binnen geblazen
om de lege maag beter zichtbaar te maken.
Indien nodig kan er met een speciaal tangetje een stukje weefsel (biopt) uit de maagwand worden genomen
voor onderzoek. Dit is niet pijnlijk. Hierdoor kan het onderzoek wat langer duren.
Uw arts kan u vertellen of er tijdens dit onderzoek weefsel of celmateriaal wordt afgenomen, voor onderzoek
op het laboratorium voor pathologie. Meer informatie over weefselonderzoek door de patholoog vindt u in de

folder ‘Pathologie’. Deze folder vindt u op onze website www.lzr.nl - patiëntenfolders.
Verdere instructies over het onderzoek krijgt u ter plekke van de endoscopieverpleegkundige.
Op de dag van het onderzoek gelieve geen make-up (lippestift en foundation) te gebruiken.
Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten.
De uitslag
De arts, die het onderzoek verricht, vertelt u tijdens of direct na het onderzoek iets over de uitslag. Vaak
moet echter eerst het resultaat van weefselonderzoek in het laboratorium worden afgewacht; dat duurt
ongeveer een week. De uitslag wordt dan doorgegeven aan de huisarts of specialist bij wie u onder
behandeling bent.
Nazorg
Wanneer uw keel verdoofd is, mag u gedurende één uur na het onderzoek niet eten of drinken. Dit om te
voorkomen dat u zich verslikt.
Het maagonderzoek met sedatie
In sommige gevallen wordt door de aanvragend arts besloten om het onderzoek onder sedatie plaats te
laten vinden. De arts heeft dan met u afgesproken dat u vlak voor het onderzoek een kalmeringsmiddel
(Midazolam) krijgt. Hierdoor bent u tijdens en na het onderzoek suf en slaperig. U bent echter niet ‘onder
narcose’. Vaak kunt u zich niet goed herinneren wat na het onderzoek met u is besproken.
Voor een maagonderzoek met sedatie wordt u voor een halve dag opgenomen op de MDL-dagverpleging.
Afhankelijk van het tijdstip van uw onderzoek kunt u tussen de middag of in de vroege avond het ziekenhuis
verlaten.Op de dag van het onderzoek gelieve geen make-up (lippestift en foundation) te gebruiken.
Een medewerker van de vervoersdienst brengt u naar de endoscopiekamer. Een speciaal opgeleide
endoscopieverpleegkundige zal u voor, tijdens en na het onderzoek begeleiden.
U krijgt een verdoving met een kalmeringsmiddel (Midazolam), via een infuusnaald in uw arm. Verder krijgt u
een knijpertje op een van uw vingers, om tijdens het onderzoek uw hartslag en zuurstofgehalte te
controleren en een band om uw arm om de bloeddruk te controleren.
Na het onderzoek wordt u weer teruggebracht naar de MDL-nabewaking om bij te komen van het onderzoek
en het kalmerend medicijn.
U mag meestal na 1 uur weer gewoon eten en drinken. Als er geen bijzonderheden zijn, mag u tussen de
middag of in het begin van de avond naar huis.
Vervoer naar huis
U krijgt tijdens het onderzoek een kalmerend medicijn. Daarom mag u gedurende 12 uur na het onderzoek
beslist niet autorijden, fietsen of wandelen. U mag dus niet actief deelnemen aan het verkeer of met het
openbaar vervoer reizen. Regel daarom dat iemand anders u naar huis rijdt of u begeleidt in het openbaar
vervoer.
Verhindering
Wilt u bij verhindering contact opnemen met het Maag-Darm-Levercentrum? Wij zijn te bereiken op
werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer (0475) 38 27 68.
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