Endo-echografie
EUS

Endoscopie behandelcentrum
Locatie Veldhoven

Op …………………..….…………dag, om ………………...………:…………….……..… uur
verwachten wij u bij het endoscopie behandelcentrum van
Máxima Medisch Centrum, locatie Veldhoven.
U vindt het endoscopie behandelcentrum op route 174.

Servicepas meenemen
Neemt u bij ieder onderzoek uw servicepas mee. Als u dit niet
heeft of als uw gegevens niet meer kloppen, kunt u een nieuwe
pas laten maken bij de registratiebalie.
Bent u verhinderd?
Kunt u niet op de afgesproken tijd aanwezig zijn voor het
onderzoek, bel dan zo snel mogelijk met het endoscopie
behandelcentrum, telefoonnummer (040) 888 63 50, of met de
secretaresse van de arts die het onderzoek met u heeft
afgesproken.
Endo-echografie
Er is met u een afspraak gemaakt voor een endo-echografie of
EUS.
U leest in deze brochure:
• wat een endo-echografie is;
• hoe u zich op het onderzoek voorbereidt;
• hoe het onderzoek verloopt;
• over eventuele complicaties.
Wat is een endo-echografie?
Bij een gewone endoscopie (ook wel gastroscopie genoemd)
wordt via de mond een flexibele slang ingebracht om de
binnenkant van de slokdarm, de maag en de twaalfvingerige
darm te bekijken. Bij een endo-echografie is de endoscoop aan
het uiteinde tevens voorzien van een klein echoapparaat. Door
middel van geluidsgolven die dit apparaat uitzendt, kan door de
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wand van het maagdarmkanaal heen gekeken worden. De
organen die in de directe omgeving liggen - de alvleesklier, de
lever en de galblaas - kunnen zo worden bekeken. Ook de
ruimte tussen de longen en rondom de slokdarm kan
geïnspecteerd worden. Tijdens het onderzoek is het mogelijk
om met een speciale naald weefsel af te nemen voor
onderzoek.
Voor het onderzoek
Nuchter blijven
• Het onderzoek kan alleen goed uitgevoerd worden als de
maag leeg is. Daarom mag u op de dag van het onderzoek
vanaf 00.00 uur niet meer eten en drinken.
• Vindt het onderzoek 's middags plaats, dan mag u tot 09.00
uur nog een licht ontbijt gebruiken. Een licht ontbijt bestaat
uit een kop thee met beschuit. Daarna mag u niet meer eten
en drinken.
Medicijnen
• Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u
daarmee in overleg met uw specialist van tevoren stoppen.
Ook aspirinehoudende middelen zoals Ascal of Acetosal of
acetylsalicylzuur mag u 5 dagen tevoren niet gebruiken.
• Medicijnen voor suikerziekte (diabetes) moet u in overleg met
uw specialist op de dag van het onderzoek niet of op een
later tijdstip gebruiken.
• Andere medicijnen kunt u met een kleine hoeveelheid water
gewoon innemen.
Kleding
Tijdens het onderzoek is het prettig om gemakkelijke kleding te
dragen.
Vervoer naar huis regelen
Tijdens de scopie krijgt u een slaapmiddel toegediend.
Daarom moet u er rekening mee houden dat u na het
onderzoek nog ongeveer twee uur in het ziekenhuis moet
blijven voor controle.
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U moet ook regelen dat u daarna door iemand wordt
opgehaald, want u mag de rest van de dag geen auto meer
rijden en geen belangrijke beslissingen meer nemen.
Het onderzoek
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij het endoscopie
behandelcentrum. De verpleegkundige neemt u mee naar de
onderzoekkamer. U wordt gevraagd om losse gebitsdelen uit te
doen. Er wordt een infuusnaaldje in uw arm ingebracht om het
slaapmiddel toe te dienen. Als de longarts het onderzoek voor u
heeft aangevraagd wordt ook uw keel verdoofd, met een spray.
Verder krijgt u een knijper op uw vinger om tijdens het
onderzoek uw hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed te
controleren. Zonodig krijgt u een beetje extra zuurstof via een
neusslangetje. Tijdens het onderzoek ligt u op de linkerzijde op
een bed. De verpleegkundige plaatst een plastic bijtring in uw
mond om de endoscoop te beschermen. De arts brengt de
scoop door de ring in uw keel en vraagt u te slikken. Daardoor
komt de scoop in de slokdarm en kan het onderzoek beginnen.
Tijdens het onderzoek kunt u gewoon rustig doorademen,
zowel door de mond als door de neus. Het onderzoek duurt en
half uur tot een uur.
Na het onderzoek
U blijft na het onderzoek nog ongeveer 2 uur in het ziekenhuis
ter controle. U kunt nog enige tijd een ruw gevoel in uw keel
hebben, dit verdwijnt snel. U mag meteen weer eten en drinken
tenzij de keel verdoofd is, dan moet u daar nog een uur mee
wachten.
Belangrijk
Als na het onderzoek klachten optreden zoals pijn, koorts of
bloedverlies, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met het
endoscopie behandelcentrum, telefoonnummer (040) 888 63
50. 's Avonds, 's nachts of in het weekend kunt u bellen met de
afdeling spoedeisende hulp, telefoonnummer (040) 888 88 11.
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De uitslag
De arts die het onderzoek heeft verricht zal na afloop de eerste
bevindingen met u bespreken. De uitslag van het eventuele
weefselonderzoek is echter niet meteen beschikbaar.
Uw behandelend arts (die het onderzoek heeft aangevraagd)
bespreekt met u de uitslag en verdere behandeling op een later
tijdstip op de polikliniek.
Mogelijke complicaties
Een endo-echografie is over het algemeen een veilig
onderzoek. Complicaties komen niet veel voor maar toch willen
wij u hierover informeren. Als er nog voedsel in de maag
aanwezig is, kunt u zich hier tijdens de endoscopie in
verslikken. Een longontsteking kan dan het gevolg zijn.
Er kan een scheurtje in de slokdarm ontstaan. Dit kan gebeuren
wanneer de keel moeilijk te passeren is of als er een
vernauwing is in de slokdarm of maag. Wanneer tijdens het
onderzoek weefsel wordt afgenomen kan het voorkomen dat er
een nabloeding ontstaat, met name als u bloedverdunnende
medicijnen gebruikt. Weefselafname van de alvleesklier kan
een lokale ontsteking veroorzaken die aanhoudende buikpijn
kan geven. Als een van de genoemde complicaties optreedt,
zal u in het ziekenhuis worden opgenomen voor behandeling
hiervan. Een bloedtransfusie of een operatie kan nodig zijn.
Heeft u vragen?
Deze brochure is bedoeld als aanvulling op de informatie die u
van uw specialist heeft ontvangen. Heeft u vragen, stel deze
dan gerust aan uw specialist of aan de verpleegkundige van het
endoscopie behandelcentrum.
Belangrijke telefoonnummers
• endoscopie behandelcentrum
• spoedeisende hulp, locatie Veldhoven
• polikliniek longziekten
• polikliniek maag-, darm- leverziekten
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(040) 888 63 50
(040) 888 88 11
(040) 888 61 00
(040) 888 63 50

Hoe tevreden bent u over uw arts, specialist of ziekenhuis?
Geef uw mening over MMC op ZorgkaartNederland.nl

Máxima Medisch Centrum
www.mmc.nl
Locatie Eindhoven:
Ds. Th. Fliednerstraat 1
Postbus 90 052
5600 PD Eindhoven

Locatie Veldhoven:
de Run 4600
Postbus 7777
5500 MB Veldhoven

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te
geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen
andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts
een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of
behandelaar.
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