
 

 

 
 

 

Wat is een EBUS? 
 

Een EBUS wordt ook endobronchiale echografie 

genoemd en is een onderzoek van de lymfeklieren 

gelegen tussen de luchtpijp en de longen. 

 

De arts gebruikt bij dit onderzoek een speciale 

bronchoscoop (flexibele buis) die vooraan een kleine 

echografietip heeft. Hiermee kan de arts doorheen 

de wand van de luchtpijp kijken en klieren in de 

directe omgeving opsporen. Met een fijne naald kan 

de arts vervolgens deze klieren ook aanprikken voor 

verder onderzoek (punctie). 

 

 

Voorbereiding 
 

Voor dit onderzoek dient u nuchter te zijn. Dit wil 

zeggen dat u niet meer mag eten of drinken vanaf 

middernacht. 

 

Eventuele medicatie mag u innemen met een klein 

beetje water. Bespreek echter eerst met uw 

behandelende arts welke medicatie u mag innemen. 

Bepaalde bloedverdunning dient gestopt te 

worden (Marevan®, Marcoumar®, Plavix®, Xarelto®, 

Pradaxa®, Sintrom®), bespreek ook dit met uw arts. 

 

Het onderzoek wordt ambulant uitgevoerd, u hoeft 

dus niet in het ziekenhuis te overnachten. 

Indien u een gebitsprothese of bril draagt, graag 

verwijderen voor het onderzoek.  

Verloop van het onderzoek 
 

Dit onderzoek is niet pijnlijk. Het is echter wel 

onaangenaam en duurt ongeveer 60 minuten. 

 

Een EBUS gebeurt onder algemene verdoving. 

Dit betekent dat u slaapt gedurende het onderzoek. 

Uw hartritme, zuurstofgehalte in het bloed en 

bloeddruk worden nauwgezet opgevolgd.  

 

De arts brengt de bronchoscoop tot in uw luchtpijp 

en kan zo door de luchtpijp kijken en klieren 

opsporen. Ook kan, indien nodig, via deze weg een 

punctie worden uitgevoerd. 

 

Nadien blijft u nog even op de ontwaakzaal ter 

observatie, aangezien u verdovende medicatie heeft 

gekregen. Wanneer u goed wakker bent, wordt u 

terug naar de kamer gebracht. 

 

 

Na het onderzoek 
 

Pas 2 uren na het onderzoek mag u opnieuw 

beginnen drinken of eten.  

 

De arts komt langs op de kamer en wanneer u zich 

goed voelt, mag u het ziekenhuis verlaten onder 

begeleiding. Neem voldoende rust. 

 

Omwille van de verdovende medicatie die u kreeg, 

mag u 24 uur lang NIET zelf met de auto rijden. 
 

U krijgt een vervolgafspraak mee voor bespreking 

van de resultaten bij uw behandelende arts. 

 

 

Mogelijke bijwerkingen 
 

Een EBUS geeft enkele ongemakken, maar dit hoeft 

geen reden tot ongerustheid te geven.  

 

U kan last hebben van volgende bijwerkingen: 

 Temperatuursverhoging of koorts.  

Neem hiervoor een koortswerend middel in zoals 

paracetamol (Dafalgan®, Perdolan®).  

Neem geen aspirine, deze zijn bloedverdunnend. 

 Lichte of pijnlijke irritatie in de keel. 

 Ophoesten van enkele bloedfluimen. 

Dit verdwijnt in de loop van de dag. 

 Kortademigheid en hoestklachten.  

Deze verdwijnen wanneer de verdoving volledig is 

uitgewerkt. 

Zeer zeldzame complicaties zijn: hevige pijn, schade 

aan de stembanden, longbloeding, perforatie. 

 

Neem contact op met uw arts wanneer u: 

plots ademhalingsproblemen krijgt, bij pijn op de 

borst, wanneer u veel bloed begint op te hoesten  

of wanneer u hoge koorts heeft die niet overgaat na 

het innemen van een koortswerend middel. 
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Endobronchiale 
echografie (EBUS) 
 

Contactgegevens 
 

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen 

heeft, kan u steeds terecht bij: 

 

polikliniek Pneumologie  tel. 09 310 13 77 

 

 

 

Gelieve deze flyer terug mee te brengen naar 

het ziekenhuis voor uw dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum EBUS: ________________________ 

 

Uur opname: ________________________ 

 

Arts: _______________________________ 

 

Medicatie: ___________________________ 

 

Bloedverdunning gestopt op: ___________ 

 

Handtekening van de patiënt: 

Contactinfo

vzw AZ Alma
(Maatschappelijke Zetel)
Ringlaan 15
B-9900 Eeklo
tel. 09 310 00 00 

Polikliniek AZ Alma Sijsele
Gentse Steenweg 132
B-8340 Sijsele-Damme
tel. 09 310 00 00

www.azalma.be

V.U.: vzw AZ ALMA - Ringlaan 15 - 9900 Eeklo
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