EBUS-onderzoek
Binnenkort zult u een onderzoek van de lymfeklieren in de borstkas ondergaan. In deze
folder wordt nadere uitleg over het onderzoek gegeven. Bovendien wordt verteld welke
voorbereidingen noodzakelijk zijn.
Omdat dit onderzoek ongemak met zich mee kan brengen krijgt u via een
infuusnaaldje een slaap/kalmeringsmiddel toegediend. Het slaap/kalmeringsmiddel
kan uw reactievermogen verminderen, waardoor het onverantwoord is om het
ziekenhuis alleen te verlaten. Regelt u daarom vooraf begeleiding en vervoer naar
huis. Wij adviseren u om (de rest van de dag) geen activiteiten te ondernemen waarbij
een beroep wordt gedaan op uw reactievermogen.

Doel van het onderzoek
Het doel van het EBUS-onderzoek is om met behulp van echografie vanuit de luchtpijp
weefsel te verkrijgen van klieren die zich tussen uw longen bevinden. Het celmateriaal
dat met behulp van een dunne naald verkregen wordt, zal onder een microscoop gelegd
worden om een diagnose te stellen of, wanneer er al een diagnose is, te beoordelen in
hoeverre de ziekte is uitgebreid.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917
www.meandermedischcentrum.nl

Risico’s en complicaties
Het gebruik van slaap/kalmeringsmiddelen gaat gepaard met een klein risico. Om dit
risico te beperken, worden uw ademhaling en hartslag tijdens het onderzoek en daarna
zorgvuldig gecontroleerd. U kunt na het onderzoek wat bloed bij het slijm ophoesten.
Heeft u andere klachten, laat dit dan weten.

Voorbereiding op het onderzoek





De ochtend van het onderzoek kunt u nog een licht ontbijtje gebruiken: een
kopje thee en een beschuitje. Daarna moet u nuchter blijven.
Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt, is het van belang dat u dit
vertelt aan uw behandelend arts.
Het is verstandig geen knellende kleding te dragen.
U mag een eventuele gebitsprothese niet inhouden tijdens het onderzoek.

Wanneer de EBUS poliklinisch plaatsvindt, wordt u eerst een half uur voorafgaande aan
het onderzoek opgenomen op een afdeling. Hier worden eventuele vragen of
onduidelijkheden met u besproken. De verpleegkundige zal een infuusnaaldje in uw arm
aanbrengen. Dit is alvast voor het slaap/kalmeringsmiddel dat u voor het onderzoek
toegediend krijgt.

Het onderzoek
Voorafgaande aan het onderzoek zal de longarts u uitleg geven waarom dit onderzoek
zinvol is en hoe dit zal plaatsvinden.
Met behulp van een spray verdooft de arts of verpleegkundige uw keel en mond. Dit is
nodig om de reflex tot kokhalzen weg te nemen. De verdovingsspray heeft een bittere
smaak en geeft u een gevoelloze keel. Het slikken gaat nu moeilijker. Ook wordt in de
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luchtwegen nog een verdovingsvloeistof gedruppeld. Dit kan een hoestprikkel veroorzaken die na enkele
seconden weer verdwijnt. Via het infuus krijgt u een slaap/kalmeringsmiddel. U voelt zich wat slaperig en u zult
van het onderzoek naar verwachting weinig merken.
Aan het begin van het onderzoek zal de arts de scoop via de mond in de luchtpijp brengen. Direct na het
inbrengen kunt u de prikkeling voelen van de luchtpijp waardoor u kunt hoesten. De arts zal dit direct extra
verdoven met verdovingsdruppels, zodat u gedurende het onderzoek hier zo weinig mogelijk last van ondervindt.
Nadat de echo-endoscoop zich in de luchtpijp bevindt, zal de arts met behulp van echobeelden de tussen de
longen gelegen lymfeklieren gaan onderzoeken. Zo nu en dan zal de longarts weefsel met een dunne naald
opzuigen. Hier voelt u echter niets van. Tijdens het onderzoek houden wij uw lichaamsfuncties als hartslag en
zuurstofgehalte in het bloed goed in de gaten.
Het onderzoek neemt gemiddeld 30 minuten in beslag. Het weefsel wordt na het onderzoek onderzocht onder de
microscoop en een week na het onderzoek krijgt u telefonisch of poliklinisch bericht over de uitslag.

Na het onderzoek
Na het onderzoek mag u 2 uur niets eten of drinken. Dit omdat uw keel verdoofd is voor het onderzoek en u zich
zou kunnen verslikken. Na het onderzoek slaapt u nog een uurtje uit op afdeling waar u was opgenomen. Als u
goed wakker bent mag u, in overleg met de longarts, naar huis. Neemt u, 2 uur na het onderzoek, eerst een slokje
water. Gaat dit goed, dan kunt u weer normaal eten en drinken.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?





Een lijst van medicijnen die u regelmatig slikt.
Iets om te lezen of te puzzelen of MP3-speler voor als u voor het onderzoek moet wachten op de afdeling
Endoscopie.
Naam en gegevens van een contactpersoon die we kunnen bellen als dat nodig is.
Heeft u diabetes en gebruikt u insuline? Neem dan ook uw insulinepen(nen) en bloedsuikermeter mee.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met
de endoscopie-afdeling via telefoonnummer: 033- 8505050. Of stel deze voor het onderzoek aan de
verpleegkundige op de afdeling.
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