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ECHOENDOSCOPIE
Deze brochure is een informatie brochure, die in eerste instantie tot doel heeft om U te informeren over de
procedure die U gaat ondergaan. Dit betekent dat we U de procedure uitleggen zodat U goed voorbereid
bent voor wat er zal gebeuren.Aan de andere kant lijkt het ons noodzakelijk dat we U, naast de gewone gang
van zaken ook uitleggen wat er kan misgaan: met andere woorden patiënten dienen te weten, hoe klein de
kans ook, dat er bij elk invasief onderzoek in de geneeskunde minimale kansen bestaan op complicaties.
Deze hebben we dan ook genoteerd op het einde van de brochure om U te informeren over hun bestaan.
Door U dit alles uit te leggen en U een beter inzicht te geven in deze procedure, kan U ons verwittigen
indien U denkt een risicopatiënt te zijn.
Doel van het onderzoek:
Met deze techniek die een endoscopie combineert met een echografie doen we eigenlijk een
echografie van binnenuit. Hierdoor hebben wij een onovertroffen zicht op de wanden van slokdarm,
maag en twaalfvinger darm, alsook op de juist naast deze organen gelegen structuren als pancreas,
galwegen, lever….Eventueel wordt niet alleen gekeken doch wordt er ook een biopsie of fijne naald
aspiratie genomen van eventuele afwijkingen.Het onderzoek gebeurt door middel van een endoscoop:
een soepel buisje dat via de mond wordt ingebracht.
Voorbereiding:
Alleszins dient U voor dit onderzoek nuchter te blijven wat betekent niet eten vanaf 6 uur voor de
procedure. Indien U allergisch bent voor enige medicatie vragen we dat U ons dat meldt. Graag
hadden we ook dat U ons meldde indien U hart of long problemen heeft en of U bij de tandarts
antibiotica moet innemen voor zijn behandeling omdat U bv een kunstklep heeft.
Procedure:
Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt maximaal een 20-tal minuten. Het onderzoek kan onaangenaam
zijn doch er wordt een verdoving van de keel uitgevoerd wat de last vermindert en er wordt in
samenspraak met U eventueel een lichte verdoving gegeven om U wat te relaxeren. Dit laatste dient
dan via een ader te worden ingespoten. Tijdens het onderzoek ligt U op de linkerzijde en wordt het
instrument ingebracht via de mond tot in de twaalfvinger darm (duodenum). Er wordt lucht ingeblazen
om een goed zicht toe te laten. Het onderzoek bekijkt afwijkingen, doch wanneer er nood is aan
weefsel om verder te onderzoeken, zal een fijne naald aspiratie ( FNA) worden uitgevoerd.
Na het onderzoek:
Na het onderzoek kan de keel nog geïrriteerd zijn en kan U een opgeblazen gevoel hebben door de
lucht die tijdens het onderzoek werd ingeblazen. Een half uur tot een uur na het onderzoek is de
keelverdoving uitgewerkt en mag U drinken en indien dit zonder problemen gaat, mag U ook eten. Het
is mogelijk , afhankelijk van de bevindingen of behandeling uitgevoerd tijdens het onderzoek, dat uw
arts U vraagt nadien nog een bepaalde tijd nuchter te blijven.
Indien U een verdoving heeft gekregen is het verstandig en noodzakelijk om U naar huis te laten
vervoeren gezien de vertraagde reflexen die autorijden onveilig maakt. Ook zou U best diezelfde dag
na de verdoving, geen gevaarlijke activiteiten ondernemen noch belangrijke beslissingen nemen.
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Mogelijke complicaties:
Een echo-endoscopie is een onderzoek met weinig risico’s of complicaties. Nochtans kan geen enkele
arts het succes of de afwezigheid van risico’s met betrekking tot het onderzoek garanderen. Er worden
zoveel mogelijk voorzorgen genomen om de ongemakken en de risico’s minimaal te houden. Zo
worden de toestellen en toebehoren grondig gedesinfecteerd of gesteriliseerd voor gebruik.
Een langer durende keelirritatie of pijn ter hoogte van de injectieplaats van het kalmeermiddel is
mogelijk. Belangrijke complicaties zoals onder andere perforatie of ernstige bloeding zijn zeer
zeldzaam. Ook een FNA is veilig. Zeer zelden kan een bloeding of perforatie hierop ontstaan.
Alternatief:
Er zijn eigenlijk geen goede alternatieven voor de echo endoscopie. De superioriteit van de
gevoeligheid van het onderzoek en/of de mogelijkheid tot biopsie name op een veilige manier kan
door geen ander alternatief worden aangeboden.
Ingeval van weigering:
Indien een echo-endoscopie, die door een arts noodzakelijk wordt geacht, niet wordt uitgevoerd, is het
mogelijk dat een op dat moment behandelbare (medicamenteus, endoscopisch of chirurgisch) ziekte
niet wordt ontdekt, met nefaste gevolgen.
UW AANDACHTSPUNTEN

 Blijf nuchter vóór het onderzoek dwz niet meer eten vanaf zes uur vóór het onderzoek.
 Indien u stollingsproblemen hebt of bloedverdunners gebruikt, dient u ons hiervan op de hoogte te
brengen.
 Meld eventuele allergie of intolerantie voor medicatie. Ook latex allergie is erg belangrijk te
vermelden.
 Gelieve ons te melden indien u antibiotica moet nemen vóór de onderzoeken bij de tandarts.
 Wanneer u intraveneuze verdoving kreeg, dient u te zorgen voor vervoer naar huis. Door de
verdoving zijn uw reflexen immers vertraagd en is autorijden verboden. Vermijd ook belangrijke
beslissingen en risicovolle activiteiten de dag van het onderzoek.

Om complicaties te voorkomen of te milderen dient u het volgende in acht te nemen:
 Neem geen bloedverdunners tenzij dit anders is afgesproken met de arts.
 Contacteer de geneesheer bij volgende symptomen na het onderzoek: koorts boven 38°, zwarte
stoelgang of bloed in de stoelgang, of indien andere zaken u ongerust maken.

Echoendoscopie

Contact:
Campus Sint Augustinus
03/443 36 57: Dr. Thomas Botelberge, Dr. Isabel Dero, Dr. Bart De Schepper, Dr. Ingrid Buytaert, Dr.
Dirk Sprengers, Dr. Frank Van de Mierop. Vraag naar de behandelende arts of bij afwezigheid een
aanwezige gastroenteroloog.
Indien geen arts te bereiken is telefoneer dan naar het Sint Augustinusziekenhuis, spoedgevallen
03/443 39 00:vraag of men de gastro-enteroloog van wacht kan verwittigen en geef uw
telefoonnummer zodat de gastro-enteroloog U kan contacteren.

Campus Sint Jozef
03/444 12 07 of 03/444 12 11: Dr. Patrick Borgers, dr. Ingrid Buytaert, dr. Isabelle Maurissen
VRAAG naar de behandelende arts of bij afwezigheid een aanwezige gastroenteroloog.
03/444 13 10: Indien geen arts te bereiken is telefoneer dan naar het Sint Jozefziekenhuis,
spoedgevallen, vraag of men de gastro-enteroloog van wacht kan verwittigen en geef uw
telefoonnummer zodat de gastro-enteroloog U kan contacteren.

Campus Sint Vincentius
03/285 28 15: Dr. Piet-Hein Steger, Dr. Dirk Staessen, Dr. Herbert Fierens, Dr. Isabelle Maurissen,
Dr. Steven Van Outryve, Dr. Jozef Wauters, Dr. Ingrid Buytaert, VRAAG naar de behandelende arts
of bij afwezigheid een aanwezige gastro-enteroloog.
Indien geen arts te bereiken is telefoneer dan naar het Sint Vincentiusziekenhuis, spoedgevallen
03/285 20 22: vraag of men de gastro-enteroloog van wacht kan verwittigen en geef uw
telefoonnummer zodat de gastro-enteroloog u kan contacteren.
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