
     
 

 

Patiënteninformatie 

 

 

24 uurs PH-meting 
 

Inleiding 

Uw huisarts heeft u doorverwezen voor een 24-uurs PH-meting op het Endoscopiecentrum van 

’t Lange Land Ziekenhuis. Met een PH-meting wordt de zuurgraad binnen de slokdarm gemeten. 

Hiermee kan bepaald worden of er sprake is van reflux, oftewel het terugstromen van maagzuur 

in de slokdarm. In deze folder leest u wat het onderzoek inhoudt en hoe u zich kunt 

voorbereiden. 

 

Voorbereiding voor het onderzoek 

 Het is belangrijk dat u vijf dagen voor dat het onderzoek plaatsvindt stopt met uw 

zuurremmende medicijnen.  

 Bent u diabetespatiënt en gebruikt u tabletten, neem dan geen medicatie in op de ochtend 

van het onderzoek. Bij de eerstvolgende maaltijd na het inbrengen van het slangetje begint u 

weer met de medicijnen.  

 Bent u diabetespatiënt en gebruikt u insuline lees de aparte folder hierover goed door en 

overleg zo nodig met uw huisarts of specialist voor een aanvullend advies. 

 Op de dag van de afspraak dient u nuchter te komen, dat wil zeggen dat u de avond 

voorafgaande aan het onderzoek na 22.00 uur niets meer mag eten of drinken. 

 

Het onderzoek 

Op de dag van de afspraak meldt u zich bij de assistente van het Endoscopiecentrum op de 

eerste etage (route 52). Via de neus wordt een slangetje ingebracht en opgeschoven totdat het 

vijf cm boven de sluitspier tussen slokdarm en maag zit. De punt van het slangetje neemt de 

zuurgraad waar en dit wordt in een elektronisch signaal omgezet. Het slangetje door de neus 

blijft 24 uur zitten en wordt verbonden met een draagbaar registratiekastje. U draagt dit kastje in 

een tasje om uw schouder. Hiermee kunt u gewoon naar huis. 

  

Tijdens de 24-uurs PH-meting kan en mag u gewoon eten en drinken. U hoeft geen speciaal 

dieet te volgen, tenzij u dat om andere redenen al doet. U mag géén zuurremmende medicatie 

gebruiken, maar uw overige medicatie kunt u gewoon blijven gebruiken tijdens de 24-uurs PH-

meting.  Probeert u om tijdens de meting zoveel mogelijk uw “gewone” dagindeling aan te 

houden. Van belang is om een dagboek bij te houden gedurende de meting. U krijgt hiervoor 

van de assistente die het onderzoek uitvoert instructies mee. De volgende dag komt u op het 

afgesproken tijdstip weer naar het endoscopiecentrum om het slangetje te laten verwijderen. De 

PH-waarden worden met behulp van de computer afgelezen en uitgeprint. 

 

 

 

 



Tot slot 

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het 

Endoscopiecentrum. Het Endoscopiecentrum is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 

08.00 tot 14.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 25 09. 

 

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw 

behandeling, laat dit ons dan weten.  
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