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Binnenkort wordt u op de Afdeling Endoscopie verwacht voor een endo-echografie. Dit onderzoek
wordt uitgevoerd met een endo-echoscoop. Deze soepele slang heeft op het eind een kijker, een
lampje en een echovoorziening. Hiermee is het voor de maag-darm-leverarts mogelijk in uw slokdarm,
maag en twaalfvingerige darm te kijken. Ook kunnen via deze scoop met behulp van onhoorbare
pijnloze 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 en/of
weefselvocht af te nemen. Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Welke voorbereiding is thuis nodig?
Voor dit onderzoek is het belangrijk dat u nuchter bent. Dit houdt in:
 Is het onderzoek ’s ochtends, dan mag u na 24.00 uur ’s avonds niet meer eten, drinken en roken
tot na het onderzoek.
 Is het onderzoek ’s middags na 13.00 uur, dan mag u tot 08.00 uur nog een licht ontbijt gebruiken
dat bestaat uit twee beschuitjes of een sneetje witbrood met jam en een kopje thee.
Hierna mag u niets meer eten, drinken en niet meer roken tot na het onderzoek.
Verder:
 U wordt geadviseerd ruim zittende kleding te dragen, dus geen korset, step-in of stropdas.
 Voor het onderzoek moet u uw gebitsprothese uitdoen.
 U wordt verzocht geen lippenstift op te doen; dit is namelijk erg moeilijk van de endoscoop te
verwijderen.
®
 Als u medicijnen gebruikt die de bloedstolling beïnvloeden, zoals Fenprocoumarol (Marcoumar ),
®
®
®
®
®
Acenocoumarol (Sintrom ), Acetylsalicylzuur (Aspirine , Acetosal , Ascal ) of Clopidogrel (Plavix ),
moet u dit vooraf met uw behandelend arts bespreken. Het is mogelijk dat u enkele dagen voor
het onderzoek met de inname van deze medicijnen moet stoppen.
 Als u diabetes (suikerziekte) heeft, wordt op de polikliniek met u besproken hoe u op de dag van
het onderzoek met uw medicatie moet omgaan. Uit voorzorg kunt u uw insuline/medicatie en iets
te eten meebrengen.
 Als u nog andere medicijnen gebruikt, wordt op de polikliniek met u besproken hoe u hier mee
moet omgaan.
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Dit onderzoek vindt in principe plaats onder sedatie (roesje). Verdere informatie hierover vindt u in
de folder Sedatie bij endoscopisch onderzoek.

Waar meldt u zich?
Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de afgesproken tijd op locatie ETZ Elisabeth, op etage C,
kamer 1 t/m 16 (C1).

Hoe verloopt het onderzoek?
De verpleegkundige haalt u op en brengt u naar de voorbereidingsruimte. Daar wordt u gevraagd op
een bed te gaan liggen. De verpleegkundige brengt dan een infuusnaaldje in. Via dit naaldje kan de
arts die het onderzoek verricht u een rustgevend middel geven waarvan u slaperig wordt.
U wordt verzocht uw eventuele gebitsprothese uit te doen.
De verpleegkundige plaatst een clipje op de vinger waarmee het zuurstofgehalte en uw hartslag
worden gemeten. U krijgt een bloeddrukband om uw arm, waarmee met regelmaat uw bloeddruk
wordt gemeten. Daarnaast krijgt u een zuurstofbrilletje in de neus. Tijdens het onderzoek ligt u op uw
linkerzijde op de onderzoekstafel. U krijgt een keelspray toegediend die de keel verdooft. Daarna krijgt
u een plastic bijtring tussen de tanden/kaken ter bescherming van uw tanden en de endoscoop. U
krijgt het rustgevende middel toegediend via het infuusnaaldje.
De maag-darm-leverarts brengt de endo-echoscoop in via uw mond. Daarbij wordt u gevraagd te
slikken. Dit slikken kan een vervelend gevoel geven. U kunt gewoon doorademen door de neus en de
mond. Het kan nodig zijn dat er een beetje slijm wordt afgezogen. Dit afzuigen gebeurt via de scoop
of via een extra zuigslangetje. Ook kunnen kleine stukjes weefsel (biopten) worden weggenomen voor
onderzoek onder de microscoop. Dit is volkomen pijnloos, maar kan een trekkend gevoel geven.
Daarnaast kan er ook weefsel of vocht weggehaald worden via een holle naald (punctie). Hier voelt u
vrijwel niets van.
Natuurlijk proberen wij u op het afgesproken tijdstip te helpen. Een enkele keer kan het helaas toch
gebeuren dat u langer moet wachten, omdat een vorig onderzoek uitloopt of een spoedingreep
plaatsvindt. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Wat mag u doen na het onderzoek?
Na het onderzoek blijft u op de afdeling (waar u zich gemeld heeft) uitslapen tot u goed wakker bent.
Meestal duurt dit een uur tot anderhalf uur. Als de keelverdoving geheel is uitgewerkt, kunt u gewoon
weer eten en drinken. U kunt eten meenemen om na het onderzoek op te eten. Voor koffie en thee
wordt gezorgd. Daarna mag u worden opgehaald en onder begeleiding naar huis worden gebracht.
Indien nodig kan uw begeleider bij de ingang van het ziekenhuis een rolstoel meenemen.

Hoe komt u aan de uitslag?
De uitslag ontvangt u van uw behandelend arts op de polikliniek. U krijgt hiervoor een
vervolgafspraak. Soms kan de maag-darm-leverarts die het onderzoek verricht u al een voorlopige
uitslag geven. Als tijdens het onderzoek weefsel weggenomen is, duurt het ruim een week voordat de
uitslag bekend is.
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Complicaties
Slechts in zeldzame gevallen treden door dit onderzoek complicaties op. Er is een klein risico op een
perforatie (gaatje in maag of darm), een bloeding of problemen met hart en longen. Het risico op deze
complicaties is bijzonder klein bij een gewone scopie en iets verhoogd als er materiaal moet worden
afgenomen (biopsie of punctie). Is bij u sprake van een complicatie, dan is verdere medische
behandeling en soms zelfs een operatie noodzakelijk.
Een andere zeldzame complicatie is een luchtweginfectie of longontsteking. Dit kan ontstaan als u zich
verslikt en er maaginhoud in uw luchtwegen terechtkomt.
Als er thuis sprake is van aanhoudend of fors bloedverlies, hevige buikpijn of koorts, neem dan contact
op met Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten. Als dit buiten kantoortijd is, kunt u bellen naar de
Spoedeisende Hulp van locatie ETZ Elisabeth. Telefoonnummers vindt u op de achterkant van deze
folder.

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 gevraagd
zo snel mogelijk contact op te nemen met Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten.

Tot slot
Als u na lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u die vooraf aan het onderzoek stellen of tijdens
kantooruren bellen naar Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten:
Locatie ETZ Elisabeth, route 30

(013) 539 25 33

Afdeling Spoedeisende Hulp:
Locatie ETZ Elisabeth, route 53

(013) 539 80 10

Maag-, Darm-, Leverziekten, 42.394 07-17
(terug naar de inhoudsopgave)
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