48-uurs zuurgraadmeting van de slokdarm
met behulp van Bravo–capsule
Afspraak
Datum:

____________________________________

Tijd:

____________________________________

Het onderzoek wordt verricht door Dr. Talstra

U wordt verzocht zich te melden aan de balie van de
afdeling Endoscopie, nr. 59 in de kelder.
Vergeet niet om deze afspraakbrief en de brief van
de aanvragend arts mee te brengen.

Gelieve deze informatie in zijn geheel aandachtig door te lezen en
ons te bellen als er nog onduidelijkheden zijn.
Wij verzoeken u:
 Indien u bloedverdunners gebruikt, ons hierover te informeren en uw
arts op de hoogte te brengen van dit onderzoek en na te vragen of u met
deze bloedverdunners al dan niet mag stoppen.
 Indien u diabeet bent, contact op te nemen met uw
diabetesverpleegkundige om na te gaan hoe u op de dag van onderzoek,
met uw medicatie om moet gaan.
 Met uw arts te bespreken welke medicijnen u niet meer mag gebruiken en
hoelang u deze voor het onderzoek moet stoppen, omdat sommige
medicijnen de metingen beïnvloeden. Het is ook mogelijk dat u juist
bepaalde medicijnen moet doorgebruiken.
 Tijdig te bellen, als deze afspraak niet door kan gaan. Wij maken graag
een nieuwe afspraak voor u.
Voorbereiding op het onderzoek
 U mag vanaf 24.00 uur (middernacht) niets meer eten of drinken.
 Voorafgaand aan dit onderzoek dient altijd een gastroscopie te hebben
plaatsgevonden.
Informatie over het onderzoek
Met behulp van een capsule die op de overgang slokdarm en maag geplaatst
wordt, wordt gedurende 48 uur de zuurgraad van uw slokdarm gemeten. U
draagt tijdens deze meting een kastje (een zogenaamde PH-meter) bij zich,
dat de zuurproductie van de slokdarm registreert.
Werkwijze
Voor de zuurgraadmeting wordt een katheter in de slokdarm ingebracht
waaraan een capsule is bevestigd. Door middel van vacuüm zuigen wordt de
capsule in het slijmvlies van de slokdarm bevestigd. Als deze capsule
geplaatst gaat worden, is het belangrijk dat u gedurende 1 minuut rustig
kunt blijven liggen. Voor deze procedure wordt keelverdoving aangeboden.
Tijdens het onderzoek
Om een goed beeld van uw klachten te krijgen, is het belangrijk dat u, zolang
u het kastje draagt, normaal eet en drinkt en die dingen doet die u anders
ook doet. Ook willen wij u vragen een horloge te dragen zodat de tijdstippen
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op het kastje en het dagboek parallel lopen.Tevens houdt u een lijst bij met
tijdstippen van eten, drinken en evt. pijnklachten, een zgn. dagboekje. Bij de
plaatsing van de Bravo-capsule krijgt u alle benodigde instructies van een
verpleegkundige.
Na het onderzoek
Indien u keelverdoving gehad heeft, mag u gedurende 30 minuten niets eten
en drinken. Na deze tijd begint u met een slokje water. Gaat dit goed, dan
kunt u uitbreiden. De registratie stopt automatisch na 48 uur. Het onderzoek
is dan beëindigd. U brengt het meetkastje samen met het dagboek terug
naar de afdeling Endoscopie. Wij dragen er zorg voor dat de arts alles in bezit
krijgt.
Contact
Afdeling Endoscopie is op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur
Vestiging Tilburg
Dr. Deelenlaan 5
Telefoon 013-4655285.
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