Endoscopie

Patiënteninformatie

Endo-echoscopie
U ontvangt deze informatie , omdat u een endo-echoscopie krijgt. Dit is een inwendig onderzoek
van de organen van en rondom het maag-darmkanaal met behulp van een endoscoop. Dit is een
flexibele slang met aan het uiteinde een echokop. Door de weerkaatsing van geluidsgolven tegen
weefsel wordt er beeld verkregen.
Waarom een endo-echoscopie?
Bij het onderzoek bekijkt de arts de wand van de slokdarm, maag, twaalfvingerige darm of de
endeldarm en rectum en de omliggende organen. Op deze manier kan de afwijking in en rondom
de wand worden opgezocht. Bepaalde kleine ingrepen kunnen worden uitgevoerd door kleine
instrumenten of hulpmiddelen door het werkkanaal van de endoscoop op te schuiven.
Mocht er een behandeling nodig zijn, dan gebruikt de arts hiervoor een apart instrument
(punctiescoop) waarmee bepaalde gebieden in het maag-darmkanaal aangeprikt kunnen worden.
Mogelijke risico’s en complicaties
Een endo-echoscopie is over het algemeen een veilig onderzoek. Complicaties komen zelden voor.
Soms kan er een scheurtje in de slokdarm (of uiterst zelden in de maag of twaalfvingerige darm)
optreden. Dit komt voor als de keel moeizaam gepasseerd kan worden of als er vernauwingen in
de slokdarm of maag zijn, dan kan een ziekenhuisopname of operatie nodig zijn.
Wanneer er een punctie wordt genomen, is er een klein risico op een infectie of bloeding.
Voorbereiding
•

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, zoals Sintrom of Marcoumar kan het zijn dat u
daarmee moet stoppen voor het onderzoek. Dit gebeurt altijd in overleg met uw
behandelende arts. Soms wordt er een stukje weefsel (biopsie) of een punctie genomen, de
bloedverdunnende middelen kunnen dan een langdurige bloeding veroorzaken.

•

Alle andere medicatie die u gebruikt kunt u tot 1 uur voor het onderzoek gewoon innemen.

•

Als u diabetespatiënt bent en u gebruikt alleen tabletten, dan mag u deze op de dag van het
onderzoek niet innemen. Als u insuline gebruikt, of beiden, neemt u dan contact op met het
Diabetesplein telefoon nummer 015 - 260 30 70.

•

U dient uw insuline en/of tabletten mee te brengen om na het onderzoek weer in te nemen.

Als u de afspraak ’s ochtends hebt, dan mag u vanaf 24.00 uur niet eten en drinken.
Als u de afspraak ’s middags hebt, dan mag u om 08.00 alleen een licht ontbijt (thee met beschuit).
Hierna mag u niet meer eten en drinken.
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Het onderzoek van de slokdarm, maag en dunne darm
De assistent haalt u op uit de wachtkamer en zal u naar de onderzoekskamer begeleiden. Daar
krijgt u een slokje antischuimmiddel te drinken. Dit zorgt ervoor dat de arts alles goed kan
inspecteren tijdens het onderzoek.
Alle loszittende gebitsdelen moeten uit de mond verwijderd worden, waarna u plaatselijke
keelverdoving krijgt door middel van een spray. De keel zal hierna dik aanvoelen.
U gaat op de rug op bed liggen en er wordt een infuusnaaldje in uw arm gebracht. De assistent zal
u nog enkele vragen stellen.
U wordt verzocht om op uw linkerzij te gaan liggen en u krijgt een mondstuk tussen de kaken. U
krijgt op uw vinger een metertje wat uw polsslag registreert. De arts zal u het slaapmiddel (roesje)
toedienen, wat binnen 1 minuut zal werken. Als u rustig slaapt zal de arts het onderzoek starten.
De arts brengt de scoop via uw mond naar binnen. Sommige mensen krijgen wat
kokhalsneigingen, vooral bij het naar binnen brengen. Slikken vergemakkelijkt dan het inbrengen
van de scoop. De neiging tot braken neemt weer af. De arts leidt de scoop naar de slokdarm, de
maag of de twaalfvingerige darm. Er wordt lucht via de scoop ingeblazen en soms water in de holte
van het te onderzoeken gebied gespoten. Het kan zijn dat u daarvan moet boeren of water moet
opgeven tijdens het onderzoek
Een endo-echoscopie duurt gemiddeld drie kwartier.
Uitslapen
Na het onderzoek gaat u uitslapen op de dagbehandeling. Het uitslapen zal ongeveer 1,5 uur
duren. U krijgt hier na 1,5 uur iets te eten en te drinken. Omdat u een slaapmiddel heeft gekregen,
mag u alleen onder begeleiding naar huis en niet deelnemen aan het verkeer of belangrijke
beslissingen nemen.
Als u bent uitgeslapen komt u terug op de endoscopieafdeling om een voorlopige uitslag van de
arts te krijgen. Het is prettig als u dan uw partner, familie of andere naaste bij u heeft, die u ook
naar huis brengt. U meldt zich bij de balie met een formulier wat u krijgt van de dagbehandeling en
wacht in de wachtkamer op de arts. De arts zal met u de voorlopige uitslag bespreken.
Hoe verloopt een endo-echoscopie van de endeldarm of rectum
Bij een endo-echoscopie van de endeldarm of het rectum mag u gewoon eten, maar moet u vier
uur en een uur voor het onderzoek een klysma gebruiken. U krijgt hiervoor een recept met
beschrijving.
U meldt zich bij de balie op de endoscopie. De assistente haalt u op uit de wachtkamer en zal u
naar de onderzoekskamer begeleiden. De arts heeft voor het onderzoek met u afgesproken of u
een slaapmiddel toegediend krijgt, maar vaak is dit niet noodzakelijk.
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Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met de
endoscopieafdeling, Telefoonnummer 015 - 260 40 05 tijdens kantooruren.
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