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Binnenkort wordt u op de Endoscopie-afdeling verwacht voor een endo-echoscopie. Het onderzoek
wordt uitgevoerd met een endo-echoscoop. Dit is een soepele slang met op het eind een kijker, een
lampje en een echovoorziening. Via deze scoop kunnen met behulp van onhoorbare geluidsgolven
inwendige organen en lymfeklieren zichtbaar worden gemaakt. Tijdens het onderzoek kan via het holle
gedeelte van de scoop een naald worden opgevoerd om weefsel af te nemen.
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan er gekozen worden voor:
 een onderzoek via de luchtpijp (EndoBrochiaal UltraSound / EBUS);
 een onderzoek via de slokdarm (Endoscopic UltraSound / EUS).
Het onderzoek duurt ongeveer 30-45 minuten.

Waar vindt het onderzoek plaats?
Het onderzoek vindt plaats op de Endoscopie-afdeling (route 50).
U meldt zich bij de polikliniek Longenziekten; route 22.

Welke voorbereiding is thuis nodig?
Nuchter zijn voor het onderzoek
Voor dit onderzoek is het belangrijk dat u nuchter bent. Dit houdt in dat u:

Als het onderzoek ’s ochtends plaatsvindt, u vanaf 0:00 uur ’s nachts niets meer mag eten, drinken
of roken.

Als het onderzoek in het begin van de middag plaatsvindt (=vóór 14;00 uur), mag u om 7:30 uur
nog een kopje thee drinken en 1 beschuit met jam eten.

Als het onderzoek later in de middag plaatsvindt (= ná 14:00 uur), mag u om 7:30 uur nog een
kopje thee drinken en 2 beschuitjes met jam eten.
Om 10:00 uur mag u nog 1 kopje thee drinken.
U mag uw medicijnen op de ochtend van het onderzoek met een slok water innemen. Ondanks dat uw
medicatielijst bij de dokter bekend is, vragen wij u een medicatiepaspoort of de originele verpakking
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van uw medicijnen mee te nemen naar het onderzoek.
Als u bloedverdunners gebruikt, bekijkt uw behandeld arts of u voor het onderzoek tijdelijk met de
inname hiervan moet stoppen.

Sedatie
De aanvragend arts informeert u over sedatie (roesje).
Een roesje wordt ook wel een “rustgevend middel” genoemd. Dat wil zeggen dat u kalmerende
medicijnen krijgt die de slaap bevorderen. Het onderzoek is dan voor u minder belastend. Het is geen
narcose. Het effect van de sedatie verschilt per persoon. Sommige mensen vallen in slaap, terwijl
anderen alleen versuft zijn. Door sedatie voelt u zich meer ontspannen en ervaart u minder pijn en
angst. U bent wel in staat om aanwijzingen van de arts of verpleegkundige op te volgen.
Sedatie brengt een risico met zich mee in de vorm van problemen met de ademhaling en het hart.
Deze risico’s zijn het grootst voor mensen die ouder zijn dan 70 jaar en bekend met zijn met
aandoeningen aan, onder andere, hart en/of longen. De definitieve beslissing over het wel of niet
inzetten van de sedatie kan pas vlak voor het onderzoek worden genomen. De arts die de endoechoscopie uitvoert, bespreekt en overlegt dit met u. In verband met sedatie mag u de eerste 24 uur
na het onderzoek niet aan het verkeer deelnemen. Het is daarom noodzakelijk dat iemand u naar huis
brengt.
U mag niet alleen naar huis, ook niet met het openbaar vervoer of een taxi. Als u geen vervoer hebt
geregeld, is de arts genoodzaakt af te zien van het geven van sedatie.

Hoe verloopt het onderzoek?
Op de Endoscopie afdeling vraagt de verpleegkundige u om op een bed te gaan liggen en brengt een
infuusnaaldje in. U wordt verzocht uw eventuele gebitsprothese uit te doen. Daarna wordt de
keelholte, afhankelijk van het onderzoek, verdoofd met een verneveling of een spray en een drankje.
Via het ingebrachte infuusnaaldje geeft de arts, die het onderzoek verricht, u vlak voordat de scoop
wordt ingebracht een rustgevend middel dat u slaperig maakt.

Het inbrengen van de endo-echoscoop
U krijgt een plastic bijtring tussen de tanden/kaken. De verpleegkundige plaatst een clipje op de
vinger waarmee het zuurstofgehalte en uw hartslag continue worden gemeten. Daarnaast krijgt u extra
zuurstof toegediend via een zuurstofbrilletje in de neus. De longarts brengt de endo-echoscoop in.
Tijdens het onderzoek kunt u gewoon doorademen door de neus en de mond. Het kan nodig zijn dat
er wat slijm wordt afgezogen. Dit afzuigen gebeurt via de scoop of via een extra zuigslangetje. Ook
kunnen kleine stukjes weefsel worden weggenomen voor onderzoek onder de microscoop. Het
wegnemen van weefsel is nagenoeg pijnloos.

Wat gebeurt er na het onderzoek?
Na het onderzoek slaapt u uit op de afdeling tot u goed wakker bent. Dit duurt ongeveer een uur.
Daarna mag u worden opgehaald en onder begeleiding naar huis worden gebracht. Als de
keelverdoving geheel is uitgewerkt mag u weer eten en drinken. Als u het onderzoek via de luchtweg
heeft ondergaan, heeft u een uitgebreidere keelverdoving gehad. Het zal nu 1,5 tot 2 uur duren
voordat de keelverdoving geheel verdwenen is. Het kan zijn dat u wat bloederig slijm opgeeft: dit is
2

normaal. Neem contact op als dit bloedverlies toeneemt of aanhoudt. Neem ook contact op, als u na
het onderzoek koorts krijgt, hoger dan 38,5°C. U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met de
polikliniek Longgeneeskunde of (buiten kantoortijden) met de Huisartsenpost.

Hoe komt u aan de uitslag?
De uitslag ontvangt u van de arts die het onderzoek aangevraagd heeft. U moet hiervoor een afspraak
maken op de polikliniek. Als er tijdens het onderzoek weefsel weggenomen is, duurt het enkele dagen
voordat de uitslag bekend is.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?
Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, wordt u verzocht
zo snel mogelijk contact op te nemen met de polikliniek Longgeneeskunde. In uw plaats kan een
andere patiënt geholpen worden. Indien u wilt, kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Tot slot
Als u na het lezen van deze folder of na het onderzoek nog vragen hebt, dan kunt u op werkdagen
tussen 09.00 uur en 16.30 uur contact opnemen met de polikliniek Longgeneeskunde. Aan het begin
van het onderzoek vertelt de arts of de verpleegkundige wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat
moment nog vragen hebt, kunt u deze aan hen stellen.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Polikliniek Longgeneeskunde:

(013) 221 02 60

Locatie ETZ TweeSteden
Polikliniekgebouw, Wachtruimte 3
Locatie ETZ Waalwijk
Nummer 56
Locatie ETZ Elisabeth
Polikliniek Longgeneeskunde
Route 22
Afdeling Endoscopie
Route 50
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