
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
MANOMETRIE 

ONDERZOEK VAN DE SLOKDARM 
 
 



Uw afspraak   
Als u bent opgenomen op de verpleegafdeling, is onderstaande 
niet voor u van toepassing. 
 
Gegevens patiënt 

 
Dhr./mevr.:....................................................................... 
 
Afspraak onderzoek 

 
Afspraak datum:................................................................. 
 
Tijdstip melden:.................................................................. 
 
Tijdstip onderzoek: ............................................................. 

 
Locatie afspraak: 

 Franciscus Gasthuis, Rotterdam 

 Balie 320, 3e etage 

 
 Kunt u niet op de afgesproken tijd komen? Annuleer of 

verzet uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren. Anders zijn 

wij genoodzaakt om de kosten van het onderzoek in rekening 

te brengen. 

 Het is niet toegestaan om iemand mee te nemen in de 

onderzoekskamer. 

 

Wat is manometrie? 
Manometrie is een drukmeting in de slokdarm. Met een 
manometrie kunnen we de bewegingen van de slokdarm 
onderzoeken. De druk wordt gemeten via een slangetje 
(katheter of sonde), waarin drukmeters zitten. Dit 
slangetje wordt via uw neus in uw slokdarm gebracht. De 
knijpkracht van de spieren, en ook eventuele verkrampingen, 
kunnen op deze manier gemeten worden. 
 

 

 

 



De voorbereiding 

 
Tijd: Toegestaan: 

Tot 6 uur voor het 
onderzoek mag u een 
lichte maaltijd eten, 
daarna mag u niet  
meer eten. 

Lichte maaltijd: 
 Maximaal 2 beschuitjes of 1 witte 

boterham met jam of suiker en dun 
margarine of halvarine.  

 Een glas melk en koffie met melk 
en suiker is toegestaan.  

 Verder heldere dranken zoals 
hieronder staat beschreven. 

Tot 2 uur voor het 
onderzoek mag u 
heldere dranken 
drinken, daarna mag u 
niet meer drinken. 

Heldere dranken: 
 Heldere bouillon (zonder vlees). 
 Koffie en thee zonder melk, zoetstof 

of sorbitol. 
 Helder vruchtensap 

(appelsap/druivensap/Roosvicee). 
 Water (niet koolzuurhoudend) 

eventueel met limonadesiroop 
zonder sorbitol. 

 
 
 

Het onderzoek 
 De verpleegkundige doet verdovende gel op de katheter; 
 De verpleegkundige brengt via de neus de katheter in tot in 

de keel; 
 Hierna moet u uw kin op de borst doen en slikken. U krijgt 

hier een beetje water bij;  
 De verpleegkundige bepaalt de juiste positie van de katheter 

in de slokdarm met behulp van de gegevens op de computer; 
 Dan start de drukmeting. De verpleegkundige spuit telkens 

wat water in uw mond. Daarna moet u dit doorslikken. Dit 
wordt ongeveer 10 keer herhaald; 

 Daarna wordt het slangetje weer verwijderd. 
 
Het onderzoek duurt gemiddeld 30 minuten. 

 

 

 



Na het onderzoek 
 De verdovende gel kan tijdelijk minder gevoel in de keel 

geven. Na een half uur is dit uitgewerkt en kunt u weer 
normaal eten en drinken. 

 Uw keel kan nog pijnlijk en rauw aanvoelen, dit verdwijnt 
meestal binnen 24 uur. 
 

Mogelijke complicaties 
De manometrie is een veilig onderzoek, er komen vrijwel nooit 

complicaties voor. 
 

Vragen 
Deze folder is bedoeld om de informatie die u tijdens het 
gesprek al heeft gekregen, te verduidelijken en eventueel aan 
te vullen. Als u nog vragen heeft, kunt u contact met ons 
opnemen. Het Maag-, Darm- & Levercentrum is bereikbaar op 
werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur via tel. 010 – 461 6173. 
 
Wanneer u niet kan komen kunt u dit zo snel mogelijk 
doorgeven op bovenstaand telefoonnummer. 
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