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Endoscopische ultrasonografie 
  

U heeft in overleg met uw behandelend arts besloten een endoscopische 

ultrasonografie (EUS) van uw slokdarm, maag, alvleesklier of endeldarm 

te laten maken. Dit onderzoek met de endo-echoscoop geeft meer 

informatie over de wand van het maag-darmkanaal en de omliggende 

organen. In deze folder geven wij u informatie over het onderzoek. 

 

Endoscopische ultrasonografie 

Een endoscopie is een onderzoek met een endoscoop. Dit is een dunne, buigzame en 

bestuurbare slang. De arts schuift de slang via de mond of anus in het lichaam. Hij kan via 

de mond het slijmvlies aan de binnenkant van de slokdarm, maag en een stukje van de 

dunne darm nakijken. De dikke darm bekijkt hij via de anus. Bij een endoscopische 

ultrasonografie gebruikt de arts een endoscoop met aan het uiteinde een klein echo-

apparaatje. Dit echo-apparaatje zendt geluidsgolven uit. De geluidsgolven dringen in de 

weefsels. Hierdoor kan de arts informatie verkrijgen over de wand van het maag-darmkanaal 

en de dieper gelegen organen. Soms neemt de arts met een dunne naald weefselmonsters 

(biopsie) af. 

 

Belangrijk 

 Let goed op de voorbereidingen! Het onderzoek kan alleen doorgaan als u deze 

voorbereidingen volgt. 

 Meld bij het maken van een afspraak of u diabetespatiënt bent. 

 Als de trombosedienst u bloedverdunnende medicijnen voorschrijft zoals Marcoumar of 

Sintrommitis, stolt uw bloed minder snel bij een verwonding. Als de kans bestaat dat een 

stukje weefsel wordt weggenomen (punctie), moet u tijdelijk stoppen met deze 

medicijnen, in overleg met de trombosedienst. Andere middelen die de bloedstolling 

kunnen beïnvloeden zoals bijvoorbeeld Ascal, Ibuprofen, Diclofenac of Voltaren mag u 

meestal blijven gebruiken. Laat wel graag aan ons weten dat u deze medicijnen gebruikt. 

Stop nooit op eigen initiatief met medicijnen. 

 Heeft u diabetes en gebruikt u ’s ochtends medicijnen? Vraag dan aan uw verwijzend arts 

hoe u het medicijngebruik kunt aanpassen. 

 Bent u zwanger of denkt u dit te zijn, meld dit dan aan de arts. Er is meestal geen 

bezwaar tegen het ondergaan van het onderzoek. 

 Het is heel belangrijk dat u het onderzoek rustig en ontspannen ondergaat. Daarom krijgt 

u een slaapmiddel. Hierdoor bent u na het onderzoek suf en slaperig. Zorg daarom dat 

iemand met u meekomt naar het ziekenhuis of dat we iemand kunnen bellen om u na het 

onderzoek naar huis te brengen. Als u geen begeleiding heeft, kan het onderzoek niet 

doorgaan. Meer informatie hierover leest u in de folder ‘Onderzoek terwijl u licht slaapt’. U 

kunt deze krijgen op de Endoscopie- en Behandelafdeling. 
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Uw afspraak 

In verband met de voorbereiding van het onderzoek verzoeken wij u vriendelijk om tenminste 

vijftien minuten voor tijd aanwezig te zijn. Bent u verhinderd, neem dan tenminste 24 uur van 

tevoren telefonisch contact op met de Endoscopie- en Behandelafdeling, via 020 599 29 09. 

Neem bij ieder bezoek mee: 

 De aanvraagbrief, verwijsbrief of cd-rom van uw verwijzend specialist. 

 Een legitimatiebewijs, zoals bijvoorbeeld uw identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort. 

 Uw actueel medicijnoverzicht (gratis verkrijgbaar via uw apotheek). 

 

Waar meldt u zich? 

Het onderzoek vindt plaats op locatie Oosterpark. Loop vanaf de hoofdingang voorbij het 

eerste polikliniekplein P1. Neem links de lift of rechts de trap naar de eerste verdieping. Volg 

dan de borden ‘Endoscopie- en Behandelafdeling’. Daar meldt u zich bij de balie. 

 

Het onderzoek 

Voorbereiding thuis 
Onderzoek via de mond 

Het onderzoek kunnen we alleen doen als uw slokdarm en maag leeg zijn. 

 Is uw onderzoek voor 12 uur: u mag vanaf 24.00 uur ’s nachts voor het onderzoek niet 

meer eten en drinken. Als u ‘s morgens medicijnen moet gebruiken, overleg dan met uw 

verwijzend arts of u het innemen van medicijnen moet aanpassen. Dit geldt ook voor 

diabetespatiënten die insuline spuiten of patiënten die medicijnen gebruiken en daarbij ‘s 

morgens moeten eten. 

 Is uw onderzoek na 12 uur: u mag tot zes uren voor het onderzoek een licht ontbijt 

gebruiken, bijvoorbeeld een kopje thee met een beschuitje. Daarna mag u niets meer 

eten en drinken. Eventuele medicijnen kunt u ‘s morgens innemen met een slokje water. 

 

Onderzoek via de anus 

 Het onderzoek kan alleen goed worden uitgevoerd als de hele dikke darm schoon is. Dit 

gebeurt met het middel Moviprep. Meer informatie hierover vindt u in het inlegvel. Het is 

belangrijk dat u zich goed aan de voorschriften houdt. Als u zwanger bent kunt u het 

laxeermiddel Moviprep zonder bezwaar gebruiken. 

 Neem schone onderkleding mee. U kunt zich dan na het onderzoek verschonen als dat 

nodig is. 

 

Belangrijk bij Moviprep: 

 Houdt u zich aan de instructies van onze gebruiksaanwijzing (en niet die van de 

apotheek). 

 Eet vanaf 2 dagen voor het onderzoek GEEN producten met zaden of pitten, zoals 

grof volkorenbrood, tomaat, kiwi. 
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Het onderzoek 
 Bij een onderzoek via de maag kunnen we door schuim de binnenkant van uw maag niet 

goed zien. Daarom krijgt u een drankje dat schuimvorming in de maag tegengaat. We 

vragen u eventuele losse gebitsdelen uit te doen. We verdoven met een spray uw keel 

om de neiging tot kokhalzen zoveel mogelijk tegen te gaan. U gaat op uw linkerzijde op 

het bed liggen. We plaatsen een ‘knijpertje’ op één van uw vingers of op uw oor. Hiermee 

controleren wij tijdens het onderzoek uw hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed. De 

verpleegkundige plaatst een ring tussen uw kaken ter bescherming van uw gebit en de 

endoscoop. De arts brengt de endo-echoscoop via de mond naar binnen en voert deze 

door naar de slokdarm, maag of begin van de dunne darm (twaalfvingerige darm). 

 Als u een endo-echoscopie van de endeldarm krijgt, brengt de arts gelei aan rond het 

gebied van de anus en de endoscoop aan. Daarna brengt de arts de endoscoop via de 

anus naar binnen. 

 Om de geluidsgolven beter te laten geleiden brengen we soms door de endoscoop water 

in. Soms moeten we van endoscoop wisselen. 

 

Na het onderzoek 
 Na afloop brengen we u naar de herstel kamer. U kunt hier rustig herstellen van het 

onderzoek. 

 Wanneer uw endeldarm is onderzocht, adviseren wij u om na het onderzoek naar het 

toilet te gaan. U kunt dan het water kwijtraken dat tijdens het onderzoek is ingebracht en 

eventueel in de darm is achtergebleven. 

 Meestal kunt u na een uur weer naar huis. 

 

Doet het onderzoek pijn? 
Het inbrengen van de endoscoop kan een vervelende ervaring zijn. Door het slaapmiddel 

merken de meeste mensen er echter weinig van. 

 

Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt twee tot drie kwartier. Wanneer een extra handeling wordt verricht, 

zoals bijvoorbeeld een punctie, duurt het onderzoek iets langer. 

 

De uitslag 
Voordat u naar huis gaat spreekt de arts of verpleegkundige met u en vertelt kort of het 

onderzoek goed is verlopen. Soms krijgt u van de arts een voorlopige uitslag. Uw 

behandelend of verwijzend arts krijgt een uitgebreid verslag. Het onderzoek van 

weggenomen weefsel duurt zeven tot tien dagen. De uitslag hiervan bespreekt uw eigen 

specialist met u. 

 

Complicaties 
Een endo-echoscopie is een veilige onderzoeksmethode. Toch kunnen complicaties 

optreden. 

 Het gebruik van slaapmiddelen gaat gepaard met een klein risico. Om dit risico te 

beperken controleren wij zorgvuldig uw ademhaling en polsfrequentie tijdens het 

onderzoek en daarna. 
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 Een luchtweginfectie of een longontsteking kan het gevolg zijn van het zich verslikken in 

de maaginhoud. Dit kan gebeuren bij mensen die een slaapmiddel krijgen voor het 

onderzoek. 

 Zeer zelden ontstaat een scheurtje in de slokdarm, de maag of de dunne darm. Als we 

wat weefsel wegnemen door een punctie bestaat een zeer kleine kans op een 

nabloeding. 

 Bij het wegnemen van weefsel of vocht uit de alvleesklier is er een klein risico (minder 

dan een tot twee procent) op het ontstaan van een alvleesklierontsteking, infectie of 

voorbijgaande buikpijn. 

 Als u heftige buikpijn of koorts krijgt, neem dan onmiddellijk contact op met de 

Endoscopie- en Behandelafdeling. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de 

Spoedeisende Hulp. 

 

Vragen? 
 

U kunt ons gewoon bellen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl 

Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw 

zorgverzekeraar of kijk op  www.olvg.nl/zorgnota 

 

 

Meer informatie online 
Meer informatie vindt u ook op de volgende website(s): 

 www.olvg.nl/mdl 

 

 

Contact  
Endoscopie- en Behandelafdeling (EBA), locatie Oost  

T  020 599 29 09 (ma t/m vrij 8.00 – 16.30 uur) 

 

afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost 

T 020 599 30 16 (7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar)  

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 

IJburg 
IJburglaan 727 
1087 CH Amsterdam 
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