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Gastroscopie  

Informatiebrochure voor de opgenomen patiënt 

Geachte mevrouw 

Geachte heer  

 

In deze brochure vindt u meer informatie over de voorbereiding en het verloop van een 
maagonderzoek (= gastroscopie). 

Dit onderzoek is noodzakelijk om afwijkingen van de maag, slokdarm en de twaalf-
vingerige darm (= duodenum) op te sporen.  Hiervoor wordt een endoscoop gebruikt. 
Dit is een flexibele slang voorzien van een kleine camera die ingebracht wordt via de 
mond tot in de slokdarm en de maag. Dit toestel wordt niet in de luchtwegen  
ingebracht, u kan dus normaal ademen. Het onderzoek gaat door op de endoscopie-
afdeling.  
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De voorbereiding 

De maag moet leeg zijn tijdens het onderzoek, daarom is het van groot belang dat u 
nuchter bent. Voedselresten kunnen het zicht beperken en kunnen aanleiding geven 
tot braken. 

Dit onderzoek wordt in principe zonder verdoving uitgevoerd. Indien u verkiest toch 
slaperig gemaakt te worden of lichtjes algemeen verdoofd te worden kan u dit  
bespreken met uw behandelende arts. 

  Gastroscopie zonder sedatie 

U mag zes uur vóór het onderzoek geen vast voedsel meer innemen. Een beperkte  
inname van heldere vloeistoffen zoals water en thee mag tot één uur vóór het onder-
zoek. Bij vertrek naar het onderzoek dient een eventuele gebitsprothese uitgenomen te 
worden. Gelieve ook te vermelden als u loszittende tanden hebt.  

  Gastroscopie onder sedatie 

U mag zes uur vóór het onderzoek geen vast voedsel meer nemen. Een beperkte  
inname van heldere vloeistoffen zoals water en thee mag tot één uur vóór het onder-
zoek. De verpleegkundige van de verpleegafdeling zal een infuus plaatsen. Bij vertrek 
naar het onderzoek dient een eventuele gebitsprothese uitgenomen te worden.  
Gelieve ook te vermelden als u loszittende tanden hebt.  

  Gastroscopie onder lichte verdoving via anesthesist 

U mag zes uur vóór het onderzoek geen vast voedsel meer nemen. Een beperkte  
inname van heldere vloeistoffen zoals water en thee mag tot twee uur vóór het onder-
zoek. De verpleegkundige van de verpleegafdeling zal een infuus plaatsen. Bij vertrek 
naar het onderzoek dient een eventuele gebitsprothese uitgenomen te worden.  
Gelieve ook te vermelden als u loszittende tanden hebt.  

 

Wat met uw thuismedicatie 

Stel uw arts volledig op de hoogte over uw medische voorgeschiedenis en medicatie-
gebruik. Uw medicatie zal eventueel zo nodig aangepast worden in functie van het  
onderzoek.  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Hoe verloopt het onderzoek? 

  Gastroscopie zonder sedatie 

U neemt plaats op uw linkerzijde. Met een spray die Xylocaïne bevat wordt de keel 
verdoofd. De verpleegkundige zal een mondstuk plaatsen tussen de tanden om uw  
gebit en de gastroscoop te beschermen. Als de gastroscoop in de mond ingebracht 
wordt, kan dit even ongemakkelijk aanvoelen. Het is belangrijk dat u rustig blijft  
ademen en dat u de tips van de verpleegkundige opvolgt.  

Na het onderzoek gaat u onmiddellijk terug naar de kamer. U blijft nog één uur  
nuchter, dit omdat uw keel lokaal verdoofd werd met een keelspray. Indien u nog  
andere onderzoeken moet ondergaan of op verder advies van de arts kan het zijn dat u 
nog wat langer nuchter hoeft te blijven. Dit wordt door de verpleegkundige mee-
gedeeld zodra het onderzoek voorbij is.  

 Gastroscopie onder sedatie 

U neemt plaats op uw linkerzijde. Met een spray die Xylocaïne bevat wordt de keel 
verdoofd. De verpleegkundige zal een mondstuk plaatsen tussen de tanden om uw  
gebit en de gastroscoop te beschermen. De sederende medicatie wordt bij de start van 
het onderzoek via het infuus toegediend, hierdoor gaat u even slaperig gemaakt  
worden.  

Na het onderzoek gaat u direct terug naar de kamer. In de meeste gevallen zal u zich 
niets meer van het onderzoek herinneren, men noemt dit amnesie. U blijft nog één uur 
nuchter, dit omdat uw keel lokaal verdoofd werd met een keelspray. Indien u nog  
andere onderzoeken moet ondergaan of op verder advies van de arts kan het zijn dat u 
nog wat langer nuchter hoeft te blijven. Dit wordt door de verpleegkundige mee-
gedeeld zodra het onderzoek voorbij is. 

 Gastroscopie onder lichte verdoving via anesthesist 

U neemt plaats op uw linkerzijde. De verpleegkundige zal een mondstuk plaatsen  
tussen de tanden om uw gebit en de gastroscoop te beschermen. De verdoving wordt 
bij de start van het onderzoek door de anesthesist via het infuus toegediend. U wordt 
kortstondig verdoofd. 

Na het onderzoek wordt u even kort gevolgd op de ontwakingsafdeling die gelegen is 
aan de endoscopieruimte en daarna wordt u terug naar uw kamer gebracht. In de 
meeste gevallen zal u zich niets meer van het onderzoek herinneren, men noemt dit 
amnesie. U blijft nog twee uur nuchter, dit in kader van de verdoving. Indien u nog  
andere onderzoeken moet ondergaan of op verder advies van de arts kan het zijn dat u 
nog wat langer nuchter hoeft te blijven. Dit wordt door de verpleegkundige mee-
gedeeld zodra het onderzoek voorbij is. 



  

 

Na het onderzoek 

Na het onderzoek (dat maximum vijf minuten duurt) kan u een irritatiegevoel ter  
hoogte van de keel hebben en kan u een opgeblazen gevoel hebben door de lucht die 
tijdens het onderzoek werd ingeblazen. Dit is volkomen normaal en gaat snel voorbij.  

 

Wenst u verdere informatie  

U kunt bij alle verpleegkundigen op de afdeling terecht voor verdere inlichtingen.  
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