Duodenoscopie

Uw afspraak
U wordt verwacht op de afgesproken datum en tijd. In verband met de voorbereidingen dient
u zich eerder te melden, overleg hierover met de assistente. U kunt uw afspraak ook
terugvinden op: www.mijntjongerschans.nl
U meldt zich voor de afspraak bij de aanmeldzuil (in de centrale hal van het ziekenhuis).
Plaats
Behandel- en Endoscopiecentrum (begane grond) - Route 42
U dient nuchter te komen!

Wat is een duodenoscopie?
Bij een duodenoscopie wordt de binnenzijde van de slokdarm, maag en de twaalfvingerige
darm beoordeeld. Dit onderzoek vindt plaats met een flexibele slang, de endoscoop, waarvan
het uiteinde bestuurbaar is. Door middel van een kleine videocamera worden beelden
geprojecteerd op een beeldscherm. Het onderzoek vindt plaats via de mond.
Wat gebeurt er op de dag van het onderzoek?
U meldt zich aan bij de aanmeldzuil in de centrale hal en volgt daarna route 42 naar het
behandel- en endoscopiecentrum. U wordt door de verpleegkundige meegenomen naar de
scopiekamer.
Losse gebitsdelen worden uitgedaan. Als u geen gebitsprothese draagt, krijgt u een ring in de
mond, om het bijten op de scoop te voorkomen. Om het kokhalzen zoveel mogelijk tegen te
gaan wordt de keel verdoofd met een keelspray (Xylocaine®). Als u een bril draagt wordt u
verzocht om deze af te zetten.
Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzij op de onderzoeksbank. U slikt de flexibele slang als
het ware in. Er kan door de endoscoop lucht ingeblazen worden om de slokdarm, maag en
twaalfvingerige darm te laten ontplooien en beter te beoordelen. Een gevolg hiervan kan zijn
dat u moet "boeren".
Het onderzoek duurt ongeveer 3 minuten.
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Roesje?
In uitzonderingsgevallen krijgt u het onderzoek met een roesje. Dit heeft de arts vooraf met u
besproken. U dient dan een half uur voor het onderzoek aanwezig te zijn.
Na een roesje mag u niet aan het verkeer deelnemen in verband met de toegediende
medicatie. Wij adviseren u daarom vooraf vervoer naar huis te regelen.
Nazorg en uitslag
Na afloop van onderzoek bespreekt de arts de (voorlopige) resultaten met u. Indien er
weefselmonsters zijn genomen duurt de uitslag van het onderzoek daarvan minimaal een
week. Indien de arts het onderzoek uitvoert op verzoek van uw huisarts of een andere
specialist zal deze de uitslagen met u bespreken.
Het eerste uur na het onderzoek mag u, vanwege een grotere kans op verslikken, nog niet eten
of drinken. Er kan na afloop van het onderzoek sprake zijn van keelpijn. Dit wordt veroorzaakt
door het schuiven van de endoscoop. Deze pijn kan enkele dagen aanhouden en verdwijnt
spontaan.
Risico’s en mogelijke complicaties
De kans op complicaties bij een duodenoscopie is klein. Deze kans wordt groter indien:
- De patiënt niet nuchter is / kalmeringsmiddelen toegediend heeft gekregen (kans op
verslikken en longontsteking)
- Vernauwingen in de slokdarm heeft (kans op scheuring van de slokdarmwand)
Wanneer u de dagen na het onderzoek buikpijn, koorts en/of bloedverlies heeft, is het van
belang dat u contact opneemt met uw behandelend arts, eventueel via de huisarts.
Medicatie
Bloed verdunnende middelen
Om de kans op een nabloeding te verkleinen bespreekt uw behandeld arts hoe u met uw bloed
verdunnende middelen om moet gaan. Acetylsalicylzuur mag door gebruikt worden.
Diabetes mellitus (suikerziekte)
Alleen tabletgebruikers:
- Wanneer u tabletten gebruikt voor de diabetes: geen tabletten nemen, ook niet als u een
licht ontbijt mag gebruiken.
Kortwerkende insuline:
- In de ochtend: geen insuline spuiten 's ochtends. U kunt dan vóór u weer gaat eten de
normale hoeveelheid insuline spuiten.
- Bij een scopie in de middag: 's ochtends 50% van de normale hoeveelheid insuline spuiten.
Langwerkende insuline:
- Normale hoeveelheid spuiten.
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Alle andere medicijnen kunt u 's morgens wel gewoon innemen.
Heeft u een sedatiefolder gekregen? Volgt u dan de medicatieadviezen uit de sedatiefolder.
Voorbereiding
De maag is alleen goed en ook veilig te beoordelen wanneer deze leeg is. Daarom is het van
belang nuchter te zijn voor dit onderzoek.
Ochtendonderzoek:
U mag niet meer eten en drinken vanaf middernacht (de avond tevoren).
Middagonderzoek: (in uitzonderingsgevallen)
U mag soms ’s ochtends nog een licht ontbijt nemen. Bespreek de tijd met uw assistente.
- Witbrood, beschuit of crackers
- Boter (margarine, halvarine)
- Kaas (zonder pitjes)
- Gelei-jam (zonder pitjes)
- Vloeibare maaltijd (zonder zaden/pitjes/vliesjes/vezels)
Vragen en telefoonnummers
Als u nog vragen heeft, bel dan met één van de onderstaande nummers.
Secretariaat MDL artsen: 0513 – 685 454
Behandel- en endoscopiecentrum: 0513 – 685 435
Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is
bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op
www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang
tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten
invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden,
dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het
ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.
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