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Keel-, Neus-, Oorheelkunde (KNO) 
 

Voorbereiding TNE 
 

voorbereiding slokdarmonderzoek 
 

Inleiding 
 
Voor u is een onderzoek van de slokdarm afgesproken. Dit onderzoek zal worden 
uitgevoerd door een KNO-arts. Via de neus wordt met een flexibele dunne 
endoscoop de slokdarm bekeken. Dit heet een transnasale oesophagoscopie ofwel 
TNE (‘transnasal esophagoscopy’).  
Dit onderzoek is minder belastend voor de patiënt in vergelijking met de traditionele 
gastroscopie met een dikkere slang via de mond.  
Voor deze TNE blijft de patiënt zitten en er is geen sedatie nodig. Alleen de neus 
wordt voor inbrengen van de endoscoop verdoofd met gaasjes gedrenkt in een 
verdovende vloeistof.  

 
Voorbereiding 
 
Tot 3 uur vóór het onderzoek mag u niets meer eten. Daarvoor enkel een lichte 
maaltijd (beschuit, thee).  
 

Procedure 
 
Het onderzoek vindt zittend plaats in de onderzoeksstoel.  
In de neus worden watjes ingebracht gedrenkt in verdovende vloeistof. Soms wordt 
met een spray de keel extra verdoofd. De keel voelt tijdens het slikken dan wat 
anders aan. Na ongeveer 5 minuten is de neus verdoofd en kan de dunne slang 
(scoop) worden ingebracht.  
Na bekijken van de keel en strottenhoofd, wordt de scoop in de slokdarm geschoven. 
Er wordt voor beter zicht door de arts wat lucht in de slokdarm geblazen. Hierdoor 
kan soms een wat voller gevoel in de buik ontstaan en kunt u soms wat boeren, wat 
geheel normaal is. 
De bevindingen zijn te volgen op een scherm. Van de scopie wordt een opname 
gemaakt en kan eventueel later nog worden bekeken. 
Na beëindigen van de scopie procedure worden de bevindingen direct met u 
besproken en verder beleid wordt samen met u bepaald. 
 
U kunt na de kijkprocedure TNE direct naar huis, auto rijden en eten en drinken. 
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Artsen in opleiding 
Op de afdeling Keel-, neus- en oorheelkunde werken een of meerdere AIOS (arts-
assistenten), dit zijn afgestudeerde artsen in opleiding tot medisch specialist. Ze 
volgen binnen VieCuri een deel van hun opleiding tot KNO-arts. Ze houden 
spreekuur op de polikliniek, doen poliklinische ingrepen en kunnen (een deel van) de 
operatie uitvoeren. De KNO-arts zorgt voor supervisie en is altijd 
eindverantwoordelijk voor uw zorg en behandeling. 
 

Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het 
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 

 

Polikliniek KNO-heelkunde 
 

Locatie Venlo 
 

routenummer 65 (077) 320 68 36 

Locatie Venray 
 

routenummer 16 (077) 320 24 16 

 

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de  
 
Locatie Venlo 
Spoedeisende Hulp (SEH)  
 (077) 320 58 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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