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Een endoscopische echografie is een onderzoek voor beeldvorming van slokdarm, 
maag en de omliggende organen in de borstholte en bovenbuik. Met dit onderzoek 
kunnen veranderingen in het weefsel worden gekarakteriseerd.
 
Het instrument, een zogenoemde endo-echoscoop, wordt via de mond in de slokdarm gebracht. 
Deze scoop kan geluidsgolven uitzenden. De geluidsgolven worden teruggekaatst en het 
omringende weefsel wordt zo weergegeven op een beeldscherm. Het onderzoek duurt tussen de 
dertig en vijfenveertig minuten.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. U mag niets meer eten of drinken vanaf 0.00 uur.
 
De behandeling vindt plaats onder sedatie, dat wil zeggen dat u een slaapmiddel krijgt 
toegediend waardoor u weinig van het onderzoek zult merken. Meer informatie over sedatie 
kunt u vinden in de brochure Sedatie.
 
In sommige gevallen wordt tijdens het onderzoek een stukje weefsel of cellen weggenomen voor 
onderzoek in het laboratorium. Wanneer tijdens dit onderzoek een punctie verricht gaat worden 
dient u medicijnen die invloed hebben op de bloedstolling, zoals Sintrommitis® (=acencoumarol), 
Marcoumar® (=fenprocoumon) of Ascal® (acetylsalicylzuur) te staken. 
Dit dient wel te worden overlegd met de arts die deze medicijnen aan u heeft voorgeschreven. 
In het algemeen dienen deze medicijnen een week voor de behandeling te worden gestaakt 
wegens verhoogde kans op nabloedingen. Zonodig kan uw voorschrijvend arts contact opnemen 
met onze afdeling.
 
Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u een infuusnaaldje ingebracht voor toediening van het 
slaapmiddel (de sedatie).

Het onderzoek

• Wanneer u een gebitsprothese draagt doet u deze gedurende het onderzoek uit, als u een bril 
draagt zet u deze af.

• Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzij.

• U krijgt een bijtring tussen de tanden om uw tanden en de endoscoop te beschermen.

• Het slaapmiddel wordt toegediend.

• De endoscoop wordt ingebracht en de arts beoordeeldt het verkregen beeld.

• Soms is het noodzakelijk dat weefsel wordt afgenomen voor onderzoek. Dit is pijnloos.

Na het onderzoek
Na het onderzoek mag u weer eten en drinken. Als u een slaapmiddel heeft gekregen, blijft u 
minstens een uur uitslapen op de uitslaapkamer. Na het onderzoek mag u onder begeleiding 
naar huis. U kunt de rest van de dag nog wat slaperig zijn. U mag die dag niet zelf autorijden.

Complicaties
Dit onderzoek is een veilig onderzoek. Slechts in zeer zeldzame gevallen ontstaan bij dit 
onderzoek complicaties. Deze kunnen zijn: een bloeding of een scheurtje in maag of slokdarm. 
Een opname in het ziekenhuis kan dan nodig zijn om dit goed te behandelen.

Endoscopische echografie 
van de slokdarm en de organen in de bovenbuik
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Vragen
Als u nog vragen heeft, kunt u bellen met de poliklinische zorgeenheid maag-, darm- en 
leverziekten 
receptie Q 
telefoon (020) 444 1125.


