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maagspiegeling I Ambulant
I Beste patiënt,
U heeft besloten in onze kliniek een maagspiegeling te laten plaats vinden. De behandelende arts
zal een informatief gesprek met u hebben op een afgesproken tijdstip. In dit gesprek wordt u
geïnformeerd over het verloop van het onderzoek, de risico’s en eventuele bijwerkingen.
Met deze folder proberen wij u een duidelijk beeld te schetsen van het onderzoek. Zodat dit goed
kan verlopen.
Voor de maagspiegeling gebruiken wij een endoscoop. Dit apparaat heeft een doorsnede van
9 mm. en zorgt ervoor dat er via het spijsverteringskanaal goed gekeken kan worden in het maag
- darm kanaal. Onze apparatuur wordt voor en na elk gebruik hygiënisch voorbereid en schoongemaakt. Dit staat onder een voortdurende controle van de gezondheidsinspectie.
Op de dag van het maagonderzoek dient u van de huisarts die u heeft doorverwezen een Überweisungsschein mee te nemen en het ingevulde en ondertekende Einverständniserklärung!
Verder hebben we van de huisarts ook een laboratorium verslag nodig, waarin de actuele bloedbeeld
en stollingswaarden staan. Deze mogen niet ouder dan 4 weken zijn.
Het is belangrijk dat u op de dag van het onderzoek nuchter bent. Dit houdt in dat u 6 uur voor
het onderzoek niet meer mag eten.
Neem s.v.p. op de dag van het onderzoek ervoor en erna ook geen inname van nicotine en vloeibare
dranken.
Als u medicatie gebruikt, bespreek dan van te voren met uw arts welke medicijnen u op de dag
van het onderzoek mag innemen.
Het kan voorkomen dat de arts een weefselbiopt wegneemt tijdens het onderzoek. Als u medicatie
inneemt voor de stolling van het bloed, bespreekt u dit ook van te voren met de behandelende arts.
Het kan voorkomen dat u de medicatie (zoals Ass100, Marcumar, Iscover, Plavix) 5 dagen voor de
behandeling moet onderbreken. Maar nogmaals eerst bespreken met de behandelende arts!
De uitslag van het weefselbiopt duurt ongeveer 5 – 7 dagen en wordt naar uw behandelende arts
gestuurd.
Een maagspiegeling is een complicatievrij onderzoek, dat geen pijn veroorzaakt en in de regel
maar een paar minuten duurt.

maagspiegeling I Ambulant
Voor het onderzoek moeten tandprotheses worden verwijderd. Dit om verslikken te voorkomen.
Het is raadzaam om voor het onderzoek een ontschuimingsvloeistof, zoals bv. Endoparactol, in te
nemen. Deze vloeistof heeft de smaak van banaan. De arts heeft dan een beter zicht in uw maag.
Voor het bewaken van uw vitale functies wordt u aan een monitor aangesloten, die uw bloeddruk,
pols en ademhalingsfrequentie registreert tijdens het gehele onderzoek. Voor het beschermen
van uw tanden en onze apparatuur ontvangt u tijdens het onderzoek een bijtring, die in de mond
wordt gelegd. Tijdens de maagspiegeling ligt u op uw linkerzij. Dit om te voorkomen dat u zich in
uw eigen speeksel verslikt.
Bij het inbrengen van het apparaat kan het voorkomen dat u een lichte kokhalsreflex waarneemt,
van tevoren wordt uw keel met een spray verdoofd. Als de endoscoop wordt ingebracht wordt u
op verzoek van de arts gevraagd goed te slikken en rustig door te ademen. Door de endoscoop
wordt tevens lucht toegevoegd, zodat er in de maag mogelijk een goed zicht is voor de arts. Een
groot gedeelte van die lucht wordt op het einde van het onderzoek weer opgezogen. De resterende
lucht in uw maag wordt via de natuurlijke weg door het lichaam afgevoerd.

I Opgelet: Het is mogelijk om voor het onderzoek een injectie te krijgen waarvan u iets rustiger
wordt en eventueel wegdoezelt tijdens het onderzoek. U krijgt een toegang in een ader en zuurstof
toegediend via de neus voordat wij met het onderzoek beginnen. Na het onderzoek blijft u nog
enige tijd op onze uitslaapkamer, totdat u volledig wakker bent en naar huis mag gaan. Uw
reactievermogen kan na het onderzoek voor bepaalde tijd vertraagd zijn. U mag na het onderzoek
24 uur lang zelf geen auto besturen, machines bedienen en alcohol drinken.
Het is verstandig om begeleiding te organiseren die u naar huis kan terug vervoeren.
Ongeveer 30 minuten na de maagspiegeling verliest de werking van de verdovingsspray en mag u
weer eten en drinken.
U kunt de uitslag van het onderzoek en de arbeidsongeschiktheidsverklaring bij het verlaten van
de afdeling bij de balie “Anmeldung” krijgen.
Als u nog vragen heeft of een afspraak wilt maken staan wij U graag te woord.
Onze spreekuren zijn:
Maandag t/m vrijdag
07:30 uur – 16:45 uur
Tel.: +49 241 80-80863
Fax: +49 241 8082559
Etage 3, Flur 27,
Anmeldung Endoscopie

