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Inleiding
Door middel van deze folder wil het Ikazia ziekenhuis u informeren over de 
endoscopische echografie die voor u is afgesproken. Hierin wordt 
omschreven wat een endoscopische echografie is en hoe de voorbereiding, 
de uitvoering en de nazorg van het onderzoek verlopen. Wij adviseren u om 
deze informatie zorgvuldig te lezen.

Wat is een endoscopische echografie
Een endoscopische echografie is een onderzoek waarbij bepaalde 
afwijkingen aan de anus en endeldarm zichtbaar kunnen worden gemaakt 
met behulp van een echo-endoscoop, dit is een dunne buigzame slang. 
Op het einde van de endo-echoscoop is een echoapparaat bevestigd. Het 
echoapparaat zendt geluidsgolven uit waarvan de echo’s weerkaatsen in 
het lichaam. Na weerkaatsing worden de echo’s van de geluidsgolven 
opgevangen en omgezet in een zichtbaar beeld op een monitor. 
Doordat de geluidsgolven diep in het weefsel doordringen is het mogelijk 
informatie te verkrijgen over diepere lagen van de darmwand en de 
organen om de darm heen.
Via de endoscoop kan de arts instrumenten besturen waarmee ingrepen 
kunnen worden verricht. Er kan bijvoorbeeld met behulp van een dunne 
naald een biopsie en/of een punctie (weghalen van weefsel voor 
onderzoek) worden verricht.
Een endoscopische echografie duurt ongeveer 15-30 minuten.

Voorbereiding
In principe is er voor een endo-echo via de anus geen voorbereiding 
noodzakelijk. Indien dit wel van toepassing is, bespreekt uw behandelend 
arts dit met u.
Voor het onderzoek hoeft u geen speciale kleding te dragen. U krijgt van 
ons een speciale onderzoeksbroek, die u kunt aantrekken nadat u uw 
onderlichaam heeft ontkleed.
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Als u antistollingsmedicijnen gebruikt, dient u het onderstaande schema in 
acht te nemen. Overleg wel met uw behandelend arts of deze medicijnen 
voor het onderzoek gestaakt mogen worden Het is belangrijk als u 
antistollingsmedicijnen gebruikt dit voor het onderzoek te melden aan de 
specialist die het onderzoek uitvoert.

Geneesmiddel: Stoppen; tenzij u behandelend arts anders 
aangeeft.

Sintrom / Acenocoumarol Minimaal 5 dagen voor het onderzoek

Plavix 7 dagen voor het onderzoek

Aspirine / Ascal / Acetosal Hoeft niet gestopt te worden

Marcoumar Minimaal 10 dagen voor het onderzoek
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PROCEDURE OP DE ENDOSCOPIE-AFDELING

Voorbereiding
Als u aankomt, dient u zich bij de balie te melden: routenummer 19. 
Hierna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.
U wordt uit de wachtruimte opgehaald en naar de voorbereidingsruimte 
gebracht. U krijgt van ons de speciale onderzoeksbroek, die u vlak voor het 
onderzoek aan kan trekken.

Indien u in gezelschap komt, dient uw begeleiding tijdens het onderzoek in 
de wachtruimte te wachten. Het is niet toegestaan dat uw begeleiding 
tijdens het onderzoek aanwezig is op de onderzoekskamer.

Het kan door onvoorziene omstandigheden een enkele keer voorkomen dat 
het onderzoek door een andere endoscopist wordt uitgevoerd dan 
oorspronkelijk op het programma stond.

Het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een endoscopist, die wordt 
geassisteerd door twee endoscopie-assistenten.
Tijdens een endoscopische echografie via de anus ligt u op uw linkerzij op 
de onderzoeksbank. De arts brengt de endoscoop via de anus is en maakt 
beelden van de darmwand. Via de endoscoop laat de arts eventueel water 
in de dikke darm lopen, dit geeft een beter resultaat. Water geleidt 
geluidsgolven namelijk goed. Als de arts het nodig acht zal de arst tijdens 
het onderzoek een stukje weefsel wegnemen en/of opzuigen voor verder 
onderzoek. Dit is niet pijnlijk, maar kan wel wat bloedverlies veroorzaken. 
Het weggenomen weefsel wordt vervolgens onder de microscoop 
onderzocht.

Na het onderzoek
Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de voorbereidingsruimte 
waar u zich weer aan kunt kleden.
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Eventuele bij – of nawerkingen
Na het onderzoek is het mogelijk dat u pijnklachten ervaart, meestal als 
gevolg van krampen door de ingeblazen lucht. Deze klachten nemen vaak 
snel af. Over het algemeen is een endoscopische echografie een veilig 
onderzoek. Complicaties komen gelukkig zelden voor, maar wij willen u 
hierover wel informeren.
Soms kan tijdens het onderzoek de darmwand beschadigen. 
De belangrijkste klacht die hierbij optreedt is buikpijn en later koorts. In 
enkele gevallen is ziekenhuisopname noodzakelijk.

Nazorg
Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de voorbereidingsruimte 
waar u zich weer aan kunt kleden.

De uitslag
Vaak zal de arts, die het onderzoek heeft verricht, meteen de (voorlopige) 
uitslag aan u meedelen. Het onderzoek van weefselstukjes duurt echter 
enkele dagen. De arts, die het onderzoek aangevraagd heeft, bespreekt met 
u de resultaten en de eventuele behandeling.

...................................................................... ...........................................................................
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Telefoonnummers
De volgende telefoonnummers zijn voor u van belang als u de arts of de 
endoscopieafdeling wilt bereiken:

Endoscopieafdeling
T 010 297 53 74
Van maandag tot en met vrijdag van 8.15 – 16.30 uur

Buiten kantooruren via de telefoniste dienstdoende arts-assistent 
Inwendige Geneeskunde
T 010 297 50 00

Mocht u thuis nog vragen hebben over het onderzoek, belt u dan met de 
endoscopieafdeling.

www.ikazia.nl
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