
Longziekten  |  LONG-530.2  |  versie 3  |  pagina 1/4

Patiënteninformatie wordt 

met de grootste zorg 

samengesteld. Het betreft 

algemene informatie. 

U kunt aan deze uitgave 

geen rechten ontlenen. 

© Gelre ziekenhuizen 

www.gelreziekenhuizen.nl

EBUS onderzoek
In overleg met uw behandelend arts ondergaat u binnenkort een EBUS onderzoek. 
Deze folder geeft u informatie over wat dit onderzoek inhoudt, het verloop van dit 
onderzoek en wat van u wordt verwacht.

Afspraak

Voor het onderzoek wordt u verwacht op:

......................... dag, .........-.........- 20.…... om .........…..… uur, 

in Gelre ziekenhuizen locatie ……………, afdeling ……………………………

route ……,  … e verdieping.

Gelre ziekenhuizen heeft 2 locaties: Apeldoorn en Zutphen. Bronchoscopieën kunnen op 
beide locaties worden gedaan. In deze folder wordt steeds specifieke informatie voor 
beide locaties gegeven omdat de plaats, telefoonnummers enz. niet hetzelfde zijn.

Wat is een EBUS onderzoek?
Een EBUS is een onderzoek waarmee de tussen de longen gelegen lymfeklieren 
onderzocht kunnen worden. Het onderzoek gebeurt met een EBUS-scoop. Dit is een 
dunne, flexibele en bestuurbare slang met aan het uiteinde een klein echo-apparaat. 
Daarmee worden opnamen van de organen en lymfeklieren gemaakt. Met een dunne 
naald kan de arts tijdens het onderzoek weefsel afnemen. Dit weefsel wordt 
microscopisch onderzocht om een diagnose te kunnen stellen.

Voorbereidingen

Eten en drinken
Voor het onderzoek is het belangrijk dat u nuchter bent. Dit betekent dat u de avond 
voor het onderzoek vanaf 24.00 uur niet meer mag eten. U mag tot 3 uur voor het 
onderzoek helder vloeibaar drinken. 
Vindt het onderzoek ‘s middags plaats na 13.00 uur? Dan mag u ’s ochtends een licht 
ontbijt nemen (1 beschuit en 1 kop thee).
Het gebruik van een spray of inhalator is wel toegestaan. Ook mag u wel uw tanden 
poetsen.
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Vervoer naar en van het ziekenhuis
Tijdens het onderzoek krijgt u medicatie waardoor u minder snel reageert. U mag 
daarom na het onderzoek niet zonder begeleiding van een familielid of een ander naar 
huis. Ook mag u na het onderzoek de eerste 24 uur niet zelfstandig deelnemen aan het 
verkeer (Het is wettelijk niet toegestaan om op de dag van de behandeling zelfstandig 
aan het verkeer deel te nemen.). U bent de eerste 24 uur na de ingreep niet verzekerd 
voor dergelijke verkeersongevallen en Gelre Ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden 
gesteld. Het gebruik van een taxi, zonder begeleiding, is ook niet toegestaan. Drink na 
het onderzoek de eerste 24 uur geen alcohol, neem geen belangrijke beslissingen en 
bedien geen gevaarlijke machines.
 
Uw begeleiding tijdens het onderzoek
Na het onderzoek mag u niet alleen naar huis. Dit betekent dat u enkel onder begeleiding 
van een contactpersoon de afdeling mag verlaten. U mag dus ook niet alleen naar 
beneden. Ook mag u niet alleen met de taxi naar huis. Als er een contactpersoon bij is, 
mag u wel met de taxi of het openbaar vervoer naar huis. Uw contactpersoon moet u 
begeleiden tot u thuis bent.
Als er géén begeleiding naar huis is na het onderzoek: dan kan het onderzoek niet met 
een roesje uitgevoerd worden en dan doen we het zonder roesje.
U heeft een persoon meegenomen voor uw begeleiding naar huis na het onderzoek. Als u 
door de verpleegkundige wordt opgehaald uit de wachtkamer voor het onderzoek, dan 
krijgt uw begeleider uitleg én het tijdstip waarop hij/zij in de uitslaapkamer aanwezig 
moet zijn. Uw begeleider kan tot die tijd wachten in de wachtkamer of in de centrale 
hal.  Laat uw begeleider een rolstoel meenemen vanuit de centrale hal (borg € 1,-). Op 
de locatie Zutphen hoeft u geen borg voor de rolstoel mee te nemen. Door de medicatie 
die u tijdens het onderzoek krijgt, kunt u zich minder fit voelen. Daarom moet u in een 
rolstoel vervoerd worden naar de auto. Is het voor uw begeleider niet mogelijk om 
gedurende het onderzoek te blijven? Dan nemen wij voordat het onderzoek start 
telefonisch contact op met hem/ haar. Het is de bedoeling dat uw begeleider binnen 30 
minuten in het ziekenhuis aanwezig kan zijn. Dit is in verband met het geven van de 
voorlopige uitslag van het onderzoek door de verpleegkundige of eventueel de arts. 
Zonder contact vooraf met uw begeleider kan het onderzoek niet doorgaan. Indien u bent 
opgenomen in het ziekenhuis hoeft de begeleiding niet aanwezig te zijn en zult u de 
uitslag te horen krijgen wanneer u weer terug bent op de afdeling.

Medicatie
Gebruikt u medicijnen zoals bloedverdunners of medicijnen voor diabetes? Overleg dan 
met de arts die het onderzoek voor u aanvraagt of u met deze medicijnen tijdelijk moet 
stoppen voor het onderzoek.
Heeft u een afwijking van de hartklep? Meld dit dan bij uw arts. Het kan zijn dat u voor 
het onderzoek medicijnen krijgt ter voorkoming van een infectie.

Waar vindt het onderzoek plaats?
Het onderzoek vindt plaats op de Endoscopie afdeling van Gelre ziekenhuizen. In 
apeldoorn is dit op de 2e verdieping en kunt u zich daar melden bij de gastvrouw (indien 
aanwezig). In Zutphen kunt u zich aanmelden op de aanmeldzuil in de wachtkamer.  
Daarna kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. 

Time-out procedure
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Op de Endoscopie-afdeling werken wij volgens landelijke kwaliteitseisen vóór elk 
onderzoek met de zogenaamde Time-out procedure. Dit betekent dat we u op 
verschillende momenten dezelfde vragen stellen, bijvoorbeeld ‘wat is uw 
geboortedatum?’ Dit doen we om uw veiligheid te waarborgen.

Het onderzoek
Op de Endoscopie afdeling wordt u verder voorbereid. U kunt dan eventuele vragen naar 
aanleiding van deze brochure stellen. U krijgt een infuus. Daarna wordt u naar de 
onderzoekskamer gebracht.
Op de onderzoekskamer worden vlak voor het onderzoek uw keel en luchtwegen verdoofd 
met een verdovingsspray/druppels. 
Na het verdoven van de keel, krijgt u via het infuus medicatie toegediend die u slaperig 
maakt. De arts brengt de scoop voorzichtig in via uw mond. Uw luchtwegen worden niet 
afgesloten door de scoop; u kunt gewoon blijven ademen. Met echobeelden kan de arts 
nu de tussen de longen gelegen lymfeklieren onderzoeken. Het is ook mogelijk om 
weefsel af te nemen voor verder onderzoek in het laboratorium. 
Tijdens het onderzoek houden wij uw lichaamsfuncties als hartslag en zuurstofgehalte in 
het bloed goed in de gaten.
Het onderzoek duurt gemiddeld 30 minuten.

Na het onderzoek
Na afloop van het onderzoek wordt u naar de uitslaapkamer van de Endoscopie-afdeling 
gebracht waar u rustig kunt uitslapen en bijkomen van het onderzoek. Uw begeleider 
mag na het onderzoek direct weer bij u gaan zitten.
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Uitslag van het onderzoek
Voor de uitslag van stukjes weefsel die weggenomen zijn, kunt u terecht bij de 
verwijzende arts na 5 tot 7 werkdagen.

Mogelijke complicaties
Complicatie bij de EBUS-echografie komen zeer zelden voor. Het is normaal dat u op de 
dag van het onderzoek wat keelpijn en bloederig slijm achter in uw keel heeft.

Contact opnemen
Krijgt u binnen 1 dag na het onderzoek een van de volgende klachten? 
• toenemende kortademigheid
• veel bloed ophoesten
• koorts hoger dan 38 °C

Neem dan direct contact op met het ziekenhuis:
       Apeldoorn:
• maandag t/m vrijdag 8:30 – 12:30 uur en 13:30 – 16:00

Secretariaat Endoscopie-afdeling, tel: 055 - 581 83 70
• Buiten deze tijden:

Spoedeisende Hulp, vraag naar de dienstdoende longarts, tel: 055 - 581 81 81 
en vermeld dat u een EBUS onderzoek heeft gehad.

       Zutphen:
 Ma-vr: Endoscopie-afdeling 0575-592491 

• Buiten deze tijden:
Spoedeisende Hulp, vraag naar de dienstdoende longarts, tel: 0575-5925
en vermeld dat u een EBUS onderzoek heeft gehad.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze brochure vragen? Neem dan contact op met de arts die dit 
onderzoek met u heeft afgesproken of met uw huisarts.


