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Maag Darm Leverziekten (MDL) 
 

Manometrie 
 

Meten van de druk in de slokdarm 
 

Inleiding 
 

U heeft een afspraak voor een manometrie. Uw arts heeft u al verteld hoe dit 
onderzoek in zijn werk gaat. Hier kunt u alles nog eens rustig nalezen. 
 

Manometrie  
 

Wat is een manometrie? 
Met een drukmeting van de slokdarm (manometrie) onderzoeken we het functioneren 
van de slokdarm en de twee sluitspieren (bovenste en onderste sluitspier van de 
slokdarm). De slokdarm transporteert het voedsel van de keel naar de maag. Na het 
slikken opent de bovenste sluitspier. Door de zwaartekracht en bewegingen van de 
slokdarm gaat het voedsel naar de maag, waar de onderste sluitspier ontspant. 
 

Waarom een manometrie? 
Met een drukmeting kunnen functionele afwijkingen van de slokdarm beoordeeld 
worden. Ook wordt een manometrie verricht voor de plaatsbepaling van de onderste 
sluitspier van de slokdarm. 
 

Voorbereiding 
 

Nuchter 
Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf 23.00 `s avonds 
voor het onderzoek niet meer mag eten, drinken of roken. 
 

Medicijnen 
`s Morgens voor het onderzoek mag u geen medicijnen slikken.  
 

Meenemen naar het ziekenhuis 
Wilt u bij uw komst naar het ziekenhuis meenemen: 

 uw ziekenhuispas en een geldig legitimatiebewijs 

 uw actueel medicatie-overzicht (AMO); dit is verkrijgbaar bij uw apotheek. 
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Het onderzoek 
 

Dag van het onderzoek 
Op de dag van het onderzoek meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de 
polikliniek MDL locatie Venlo, route 43 
 

Het onderzoek 
Via de neus wordt een sonde (een dun slangetje) ingebracht tot in de maag. Op de 
sonde zitten meetpunten. Tijdens het inbrengen van de sonde mag u water drinken 
zodat de sonde makkelijk naar binnenglijdt. Het inbrengen is niet pijnlijk, maar kan 
wel een vervelend gevoel geven. Als de sonde op de goede positie zit, wordt gestart 
met de metingen. Gedurende de metingen wordt u gevraagd een aantal keren een 
slokje water te drinken, zodat de druk in de slokdarm gemeten kan worden. Een 
computer kan de metingen via een speciaal programma registeren.  
 

Duur van het onderzoek 
Het hele onderzoek duurt in totaal zo`n 30 minuten. Hierna wordt de sonde 
verwijderd. 
 

Na het onderzoek 
 

Geen beperkingen 
Na het onderzoek zijn er voor u geen ongemakken en/of beperkingen. U kunt op 
eigen gelegenheid weer naar huis en weer normaal eten en drinken. Ook mag u 
weer uw medicijnen innemen.  
 

Complicaties 
Er doen zich gewoonlijk geen complicaties voor bij dit onderzoek. 
 

Uitslag 
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts bij de volgende 
afspraak. 
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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 Maag Darm Leverziekten 
 

Locatie Venlo
  

routenummer 43
  

 (077) 320 53 53 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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