Patiënteninformatie

Gastroscopie
Let op!

Tweesteden Ziekenhuis
Vestiging Waalwijk, Kasteellaan 2.

Wilt u zich met het patiëntenpasje aanmelden bij de zuil, vanwaar u verwezen wordt naar de
wachtkamer van de endoscopie.

Afspraak op ______________________________________ om ___________________ uur
Het onderzoek wordt verricht door ______________________________________________
Wij verzoeken u vriendelijk om deze brief en de brief van de aanvragend arts mee te brengen. Graag 15
min. voor aanvang van het onderzoek aanwezig zijn. Gelieve deze informatie in zijn geheel aandachtig
door te lezen en ons te bellen indien er nog onduidelijkheden zijn.
Ons telefoonnummer is: 013-539 3636(vestiging Tilburg)
Wij verzoeken u:
• Indien u bloedverdunners gebruikt, uw arts op de hoogte te brengen van dit onderzoek en na te
vragen of U met deze bloedverdunners al dan niet mag stoppen.
• Indien u diabeet bent, contact op te nemen met uw diabetesverpleegkundige om na te gaan hoe u op
de dag van onderzoek, met uw medicatie om moet gaan.
• Tijdig te bellen, als deze afspraak niet door kan gaan. Wij maken graag een nieuwe afspraak voor u.
Voorbereiding op het onderzoek:
Is het onderzoek ’s ochtends, dan mag u na 24.00 uur ‘s avonds niet meer eten, drinken en roken tot na
het onderzoek.
Is het onderzoek ’s middags, dan mag u tot 10.00 uur nog een licht ontbijt gebruiken bestaande uit twee
beschuitjes of een sneetje witbrood met jam en een kopje thee.
Hierna mag u niets meer eten, drinken en niet meer roken tot na het onderzoek.
Informatie over het onderzoek:
Op de afdeling Endoscopie krijgt u ter voorbereiding op het onderzoek een drankje om de
schuimvorming in de maag tegen te gaan. Eventueel kunnen we door middel van een spray een
keelverdoving geven. De aanwezige verpleegkundige kan u hier alles over vertellen. De arts brengt
vervolgens via uw mond een flexibele slang in. Hierna wordt de slokdarm, maag en de twaalfvingerige
darm bekeken. Als het nodig is, neemt de arts een klein stukje weefsel weg voor onderzoek. Dit is
pijnloos. Het onderzoek duurt ongeveer 5 á 10 minuten.
Na het onderzoek:
Na het onderzoek mag u weer eten en drinken. Indien u keelverdoving heeft gehad, moet u hiermee nog
1/2 uur wachten. De resultaten van het onderzoek worden toegestuurd aan de arts die het onderzoek
heeft aangevraagd. Deze informeert u omtrent de uitslag en eventuele verdere behandeling. Indien u in
het ziekenhuis opgenomen bent, wordt u weer naar de afdeling gebracht.
Wat u van uw huisarts meekrijgt:
Een folder van de MaagDarmLeverstichting. (u vindt deze info ook op www.mlds.nl).  Lees deze folder
aandachtig door. Realiseer u wel dat dit een algemene folder is. De werkwijze in het TweeSteden
ziekenhuis kan hiervan afwijken.
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