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Manometrie, locatie Alkmaar

In overleg met uw behandelend arts krijgt u een drukmeting van de slok
darm, oftewel een manometrie. U heeft hiervoor een afspraak op de dag
behandeling interne geneeskunde van locatie Alkmaar. In deze folder vindt
u uitleg over dit onderzoek.

Wat is een drukmeting van de slokdarm?
De spieren van de slokdarm zorgen door speciale bewegingen voor transport
van het voedsel vanuit de mond naar de maag (peristaltiek). Bij een manometrie
wordt de werking van deze spieren onderzocht. Dat gebeurt met een sonde (dun
slangetje) met 8 sensoren. Deze meten op verschillende plaatsen de druk in de
slokdarm. Ook de werking van de sluitspier naar de maag wordt onderzocht.
Dit is de onderste spier van de slokdarm.

Uw voorbereiding
U mag tot 2 uur voor het onderzoek nog een lichte maaltijd gebruiken. Een beschuit met thee of koffie bijvoorbeeld. Wilt u verder uw afsprakenkaart met het
registratie-etiket en uw identiteitsbewijs meenemen?

Het onderzoek
U wordt opgenomen op de dagbehandeling interne op locatie Alkmaar,
huisnummer 130.

Altijd eerst aanmelden
Iedereen die een afspraak heeft op locatie Alkmaar of Den Helder moet zich altijd eerst met zijn identiteitsbewijs aanmelden bij de aanmeldzuil. U vindt deze
aanmeldzuil bij de ingangen. Vervolgens ziet u op het scherm wat u moet doen.
Als uw gegevens kloppen, krijgt u een dagticket. Hierop staat vermeld:
• alle afspraken van die dag
• een barcode
• de eventuele wachttijd van uw 1e afspraak. Deze ziet u ook op het scherm
Op uw dagticket staat de locatie van de dagbehandeling waar u de afspraak
heeft. Bij aankomst op de dagbehandeling meldt u zich met dit zelfde ticket

2

aan bij de aanmeldzuil. De medewerkers weten nu dat u op de dagbehandeling
bent. U meldt zich vervolgens bij balie A.
Het kan zijn dat u even moet wachten. Een verpleegkundige haalt u vervolgens
op uit de wachtkamer en brengt u naar de behandelkamer. De verpleegkundige
begeleidt u gedurende het hele onderzoek, legt uit wat u kunt verwachten en
voert het onderzoek ook zelf uit. Afhankelijk van het verloop duurt het onderzoek 20 tot 40 minuten.

Inbrengen van de sonde
Op de afdeling ligt of zit u op het bed. De verpleegkundige brengt de sonde in
via uw neus. Dit kan gevoelig zijn voor uw neus. De sonde wordt daarna tot in de
maag ingebracht. Het inbrengen van de sonde gaat meestal vrij makkelijk.

De meting
De verpleegkundige trekt de sonde centimeter voor centimeter terug totdat deze
goed in positie ligt. Dan geeft de de verpleegkundige u instructies. U krijgt ongeveer 15 x een flinke slok water te drinken. De computer registreert dan de slikbewegingen. Als de meting klaar is, verwijdert de verpleegkundige de sonde.
Het onderzoek is niet pijnlijk.

Na het onderzoek
U kunt meteen na het onderzoek zelfstandig naar huis en in principe meteen al
uw bezigheden weer oppakken.

De uitslag
Een MDL-arts (maag, darm- en leverarts) beoordeelt de metingen en schrijft een
verslag voor uw behandelend arts. U krijgt zelf de uitslag van uw behandelend
arts.

Bent u verhinderd of wilt u uw afspraak verzetten?
Als u verhinderd bent, wilt u dit dan minstens 24 uur van tevoren doorgeven?
U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken. Ook als u uw afspraak wilt
verzetten, kunt u dit telefonisch - niet per mail - aan ons doorgeven.
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De dagbehandeling interne geneeskunde is op werkdagen bereikbaar van
08:30 tot 16:30 uur, telefoon 072 - 548 2842.

Uw vragen
Met vragen over het onderzoek kunt u op werkdagen van 08:30 tot 16:30 uur
contact met ons opnemen, telefoon 072 - 548 2842. U kunt ook een mail sturen
naar dagbehandelinginterne@nwz.nl.
Meer informatie vindt u ook op onze website www.nwz.nl en in de folder
‘Welkom op de dagbehandeling interne’.

Noordwest Ziekenhuisgroep
Postbus 501
1800 AM Alkmaar
www.nwz.nl
tel 072 - 548 4444
Colofon
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Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene
voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl.
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