
 

 
  

PATIËNTENBROCHURE 
Endobronchiale echografie met punctie 

(EBUS-TBNA) 
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Een EBUS is een onderzoek waarbij een flexibele buis (endoscoop) wordt 
ingebracht in de luchtpijp (na lokale verdoving) om op deze manier met een 
echografiesonde doorheen de wand van de luchtpijp te kijken en lymfeklieren 
in de onmiddellijke omgeving op te sporen. Met een fijne naald kan dan 
hiervan een punctie verricht worden. 
EBUS wordt zowel bij goed- als kwaadaardige afwijkingen uitgevoerd. Het 
helpt om een diagnose te stellen of een juist stadium van een kwaadaardige 
ziekte te bepalen. 
Deze brochure werd ontworpen om u en uw familie beter voor te bereiden op 
het onderzoek. Uiteraard kan u naast deze brochure met al uw vragen terecht 
bij uw behandelende arts, evenals bij de arts en verpleegkundigen die het 
onderzoek zullen uitvoeren. Iedereen zal alles in het werk stellen om u bij dit 
onderzoek zo goed mogelijk te begeleiden. 
 
Voorbereiding 
- Breng VOOR het onderzoek de arts op de hoogte over: 

o Bloedverdunnende medicatie en bloedingsproblemen 
 Aspirine moet niet gestopt worden voor dit onderzoek. 
 Andere bloedverdunners moeten afhankelijk van het type 2 tot 5 

dagen voor het onderzoek gestopt worden. Bespreek dit steeds 
tijdig met uw arts. 

 Heparine spuitje: de avond voor en de dag van het onderzoek 
niet toedienen. 

o Allergie voor bepaalde medicatie/verdoving of latex 
o Hartafwijkingen of kunstklep 
o Diabetes 
o Zwangerschap (of vermoeden van) 

 
- U moet NUCHTER zijn voor een EBUS-TBNA: 6 u voor het onderzoek 

mag u niet eten en drinken. Ook NIET ROKEN de ochtend van het 
onderzoek! 
 

- Voorzie VERVOER naar huis: de dag van het onderzoek mag u niet meer 
met de auto rijden. 
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Verloop  
Het onderzoek duurt gemiddeld 40 minuten.  
Op de dagzaal of de afdeling krijgt u steeds een infuus in uw arm voor 
medicatietoediening.  U krijgt steeds een rustgevend geneesmiddel toegediend 
en de keel wordt lokaal verdoofd met een keelspray. Tijdens het onderzoek 
krijgt u een mondstukje zodat u niet op de scoop kan bijten. 
Via de mond schuift de arts de bronchoscoop in de luchtwegen. Dit doet geen 
pijn maar kan eventueel ongemakkelijk aanvoelen. Het geeft geen 
verstikkingsgevoel, u kan gewoon blijven ademen. Tijdens het onderzoek 
volgen we ook uw hartritme en zuurstofsaturatie op met een monitor. Daarbij 
krijgt u extra zuurstof langs een neusbrilletje. Ook het aanprikken van de 
klieren doet geen pijn. 
Na het onderzoek blijft u nog ongeveer 1 tot 2 uur in het ziekenhuis ter 
observatie. 
 
Complicaties en nazorg 
Een EBUS is globaal een veilig onderzoek. Niettegenstaande het onderzoek in 
de best mogelijke omstandigheden wordt uitgevoerd, kan er – zoals bij elk 
geneeskundig onderzoek – uitzonderlijk complicaties optreden. Er zal altijd 
alles aan gedaan worden om verwikkelingen te voorkomen of te beperken. 
Mogelijke nevenwerkingen (< 1%) zijn infectie of bloeding van het 
mediastinum na een punctie. 
Na het onderzoek kan er koorts (> 38°c) optreden, hiervoor mag er een 
koortswerend middel genomen worden. Bij het hoesten kan er ook nog wat 
bloed in het slijm zitten. Bij blijvende koorts en/of grotere hoeveelheden 
bloed (bv een zakdoek vol), moet u contact opnemen of aanmelden via dienst 
spoedgevallen. 
 
Contact 
Secretariaat inwendige ziekten: 014/ 57 70 33 
 
Namens het medisch team pneumologie. 
Dr. A. Vrancken,  
Dr. D. Coeman,  
Dr. I. Delanote,  
Dr. A. Vaes 
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ADDENDUM:  
Graag invullen en meebrengen op de dag van het onderzoek. 

 
ALLERGIE voor medicatie/verdoving/latex? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
HUIDIGE MEDICATIE: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
BLOEDVERDUNNENDE MEDICATIE:  

 
0 Niet van toepassing 
 
0 Het betreft ………………………………………………………… 

 
0 TE STOPPEN op ……/……/…… 

 
0 TE VERVANGEN DOOR: 
                                 R/ ……………………………………………………………………….  

 
te STARTEN op ……/……/….., laatste op ……/……/….. (dag voor 
onderzoek). 
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