Bronchoscopie
Een bronchoscopisch onderzoek is een onderzoek waarbij de longarts met een
bronchoscoop uw luchtwegen (bronchiën) bekijkt. Een bronchoscoop is een
kijkinstrument, waarmee via een dunne buigzame slang en een lens de luchtwegen
worden onderzocht. Bovendien kan de arts met dit kijkinstrument zo nodig kleine stukjes
weefsel wegnemen.
De specialist wil graag goed op de hoogte zijn over uw gezondheid. Dat is noodzakelijk
vanwege het onderzoek dat wordt gedaan naar uw longen. De specialist wil het daarom
weten
 wanneer allergisch bent voor geneesmiddelen en/of verdoving
 wanneer u zwanger bent
 wanneer u bloedverdunners gebruikt
 wanneer u diabetes hebt
Indien dit niet bekend is, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden bij uw
specialist. Deze kunt u bereiken via het algemene nummer 033 - 850 50 50.

Opname
Wanneer de bronchoscopie poliklinisch plaatsvindt, wordt u eerst een uur voorafgaande
aan het onderzoek opgenomen op Dagbehandeling C7. In enkele gevallen kan het zijn
dat u opgenomen wordt op een verpleegafdeling elders in het ziekenhuis.
Hier worden eventuele vragen en onduidelijkheden met u besproken. Ook worden uw
vitale functies gecontroleerd. Op de afdeling krijgt u een bed toegewezen. Indien
iemand u begeleidt kan deze persoon gedurende uw opname wachten in een daarvoor
bestemde ruimte op de afdeling of in de ontvangsthal van het ziekenhuis.
Wanneer u aan de beurt bent wordt u door een verpleegkundige of een
longfunctiemedewerker naar de bronchoscopiekamer gebracht.
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De voorbereiding




Vóór het onderzoek mag u minimaal 6 uur niets meer eten of drinken. Uw
medicijnen mag u wel blijven gebruiken en met een klein slokje water innemen.
Het is verstandig geen knellende kleding te dragen.
U mag een eventuele gebitsprothese niet inhouden tijdens het onderzoek.

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
luchtwegen nog een verdovingsvloeistof gedruppeld. Dit kan een hoestprikkel
veroorzaken die na enkele seconden weer verdwijnt.

Het onderzoek
Tijdens het onderzoek ligt u op de onderzoektafel. De arts brengt via de neus of de
mond de bronchoscoop in uw luchtwegen. U kunt tijdens het onderzoek gewoon
doorademen. Via een lampje aan het eind van de bronchoscoop kan de arts de
binnenkant van de luchtpijp en de vertakkingen ervan bekijken. Vaak wordt via dezelfde
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slang wat slijm weggezogen en/of een klein stukje weefsel (een biopt) weggenomen voor onderzoek. Soms vindt
de arts het noodzakelijk dat de luchtwegen worden gespoeld (lavage). Een water-/zoutoplossing wordt dan via de
bronchoscoop ingespoten. Deze oplossing wordt meteen weer afgezogen. Het afgezogen vocht gaat voor
onderzoek naar het laboratorium.
Het spoelen van de luchtwegen en nemen van een biopt zijn meestal pijnloos. Wel treedt soms een hoestprikkel
op. Het onderzoek neemt tussen de 10 en 30 minuten in beslag.

Na het onderzoek
U wordt weer naar de afdeling gebracht om daar gedurende één tot twee uur, afhankelijk van de situatie, te
rusten. De verpleegkundige kan u vertellen wanneer u weer naar huis mag.
Ten gevolge van het onderzoek is het mogelijk dat u last heeft van:









een geïrriteerd gevoel in uw keel
een hese keel
het moeilijk kunnen slikken. Hierdoor mag u minimaal twee uur
niets eten en drinken om verslikken te voorkomen. U kunt het
beste langzaam weer beginnen met eerst wat water of vla.
een pijnlijk gevoel bij het ademen
temperatuursverhoging
het ophoesten van een streepje bloed. Dit verdwijnt binnen 1 tot 2 dagen.

U hoeft zich hier niet ongerust over te maken. De verschijnselen gaan vanzelf weer over. Bent u toch ongerust,
neem dan contact op met de verpleegafdeling of uw specialist.
Indien u voor de bronchoscopie atropine en/of codeïne heeft gekregen en met de auto bent, moeten deze eerst
uitgewerkt zijn. Deze medicijnen kunnen invloed hebben op de rijvaardigheid. Na ongeveer twee uur zijn zij
uitgewerkt en mag u weer autorijden.

Tot slot
Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. U kunt thuis
alles nog eens rustig nalezen. Hebt u nog vragen over deze test, schrijft u ze dan op en neem contact op met de
functie-afdeling via telefoonnummer 033 - 850 60 70 of stel deze voor de bronchoscopie op de verpleegafdeling
aan de verpleegkundige.
Met algemene vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist, die ook de uitslag van de test aan u meedeelt
en met u bespreekt.
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