Voor meer info raadpleeg:

HOEVEEL KOST DE TEST?

Dr. K. Lecluyse

De prestatie van de arts wordt zo goed als
volledig terugbetaald door de mutualiteit. De
sonde zelf wordt slechts gedeeltelijk door de
mutualiteit terugbetaald.

Indien u met uw factuur met een bewijs van
betaling naar de mutualiteit gaat, kan het zijn
dat de mutualiteit u nog een deel
terugbetaalt.
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U dient een opleg te betalen van 84,6 euro
voor de sonde zelf + 15,4 euro (= wettelijke
afleveringsmarge, 10% van het totale bedrag).
Dit komt neer op een factuur van 100,05 euro.

Dienst Gastro-enterologie

IMPEDANTIE MET
PH-METRIE

- Patiëntinformatie -

PRINCIPE VAN DE TEST

UITVOERING VAN DE TEST

De inhoud van de maag is zuur. Ter hoogte van
de slokdarm mag er normaal gezien geen zuur
aanwezig zijn. Bij mensen die last hebben van
zuur, komt het maagzuur terug tot in de
slokdarm.

Er wordt een dunne sonde doorheen de neus
tot in de slokdarm ingebracht. Soms wordt na
het inbrengen van de sonde een röntgenfoto
(RX) op de radiologiedienst genomen om te
controleren of de sonde goed zit. Dit is echter
niet altijd noodzakelijk.

Met dit onderzoek kan de zuurtegraad in de
slokdarm gemeten worden, maar ook of er
niet-zuur maagvocht terug naar de slokdarm
vloeit.

VOORBEREIDING

U kan best voor dit onderzoek niet gegeten
hebben. U mag wel wat water of koffie
gedronken hebben. Het onderzoek gebeurt
ambulant, maar duurt 24 uur.
De dokter zal u op voorhand zeggen of u
bepaalde medicatie moet stoppen voor het
onderzoek.

De sonde blijft gedurende 24 uur ter plaatse.
Dit is niet pijnlijk, maar prikkelt soms wat in de
keel en kan soms lastig zijn tijdens het eten.
Aan de sonde hangt een kastje waarop de
zuurtegraad in de slokdarm gedurende 24 uur
wordt geregistreerd.

U kan gedurende de volle 24 uur normaal eten
en drinken en uw medicatie innemen. U eet
best voedsel dat gemakkelijk is door te slikken
(goed kauwen en veel drinken is belangrijk. U
eet best geen kaassaus, aangezien dat blijft
plakken aan de sonde). Het is beter om uw
normale activiteiten verder te zetten om een
zo representatief mogelijk beeld te hebben.

U duwt op de toetsen van het toestelletje
wanneer u eet en drinkt, medicatie inneemt,
gaat neerliggen en terug opstaat en wanneer u
klachten heeft. U noteert bijkomende zaken in
een dagboek.

De volgende dag komt u terug naar de
raadpleging en wordt de sonde verwijderd.

Het resultaat van het onderzoek wordt
geanalyseerd en besproken op de raadpleging
enkele dagen later.

