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Bronchoscopie
Bronchoscopie betekent kijken in de luchtwegen met behulp van een bronchoscoop.
Dit is een flexibel slangetje met een sterke lichtbron en speciale lenzen. De
bronchoscoop maakt het voor de longarts mogelijk om uw luchtwegen direct te
bekijken.
Het doel is om een goed beeld te krijgen van de structuur van het slijmvlies, de
aanwezigheid van ontstekingen en eventuele afwijkingen. Ook kan slijm of een stukje
slijmvlies worden weggenomen voor verder onderzoek.
De voorbereiding

Draag comfortabele, niet knellende, kleding.
Het is verstandig het vervoer naar huis van te
voren te regelen. In verband met eventuele
medicatie mag u niet zelf rijden.
Het is belangrijk dat u van tevoren uw
behandelend arts vertelt of u:
 allergisch bent voor geneesmiddelen of
verdoving;
 geneesmiddelen gebruikt.
Belangrijk!
Indien u Sintrom of andere bloedverdunners
gebruikt dient u dit in overleg met uw
behandelend arts ………… dagen voor het
onderzoek te stoppen.
Heeft u diabetes en gebruikt u gewoonlijk
insuline, dan mag u de ochtend van het
onderzoek geen insuline spuiten. Neem de
insulinepen wel mee naar het ziekenhuis.
Overige medicijnen dient u met zo weinig
mogelijk water in te nemen.

Uw afspraak

U heeft een afspraak in:
 Hengelo op …………………….. om …………. uur
U meldt zich 30 minuten voor uw
afspraak bij de centrale receptie van
het ziekenhuis bij de hoofdingang. Een
gastvrouw begeleidt u dan naar de poli

0.4/dagverpleging.


Almelo op ……………………….. om ………….
uur.
U meldt zich 30 minuten voor uw
afspraak bij de receptie van het
behandelcentrum (route 1.4).
Door spoedgevallen is het mogelijk dat uw
onderzoek verschoven wordt naar een andere
dag.

Voor het onderzoek

U zult voor het onderzoek opgenomen worden
op de poli 0.4/dagverpleging. Hier wordt u
ontvangen door een verpleegkundige. De
verpleegkundige bespreekt met u en uw
(eventuele) begeleider het tijdstip waarop u
naar huis mag.
Vervolgens vindt de controle van uw zuurstof
in het bloed, pols en bloeddruk plaats. Dit
gebeurt voordat u naar de onderzoekskamer
wordt gebracht.

Het onderzoek

De specialist en een verpleegkundige zijn
tijdens het onderzoek bij u en zij leggen u
precies uit wat er gaat gebeuren. Wanneer u
een kunstgebit draagt, moet u deze uitdoen.
Voordat het onderzoek plaatsvindt wordt u
diep in de mond met een spray plaatselijk
verdoofd en in de keel met een vloeistof.
Hierna brengt de arts de bronchoscoop in via
uw mond. Deze gaat langs de stembanden en
komt uit in de luchtpijp en de grote
luchtwegen. Tijdens het onderzoek is het
mogelijk dat op pijnloze wijze een stukje
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Vanaf 24.00 uur de avond vóór het onderzoek
mag u niet eten en drinken.
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weefsel wordt verwijderd en/of slijm wordt
weggezogen.
Uw luchtwegen worden niet afgesloten, zodat
u rustig kunt doorademen. Indien nodig kan
er extra zuurstof worden toegediend.

Na het onderzoek
Na het onderzoek komt u weer terug op de
patiëntenkamer.
U mag na het onderzoek een uur niet eten en
drinken. Door de verdoving is het namelijk
mogelijk dat u zich verslikt.
Zodra de verdoving van de keel uitgewerkt is,
krijgt u enkele slokjes water te drinken om te
zien of u weer kunt slikken. Gaat dit goed dan
mag u na het eten en drinken weer naar huis.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 15-30 minuten. U bent
echter inclusief de voorbereiding en eventuele
nazorg tot maximaal drie uur in het
ziekenhuis.

weefselstukjes of een kweek zijn genomen,
duurt het een aantal dagen voordat die
uitslag bekend is. Het kan ook zijn dat verder
onderzoek of behandeling nodig is. De
specialist zal dit met u bespreken.
Wanneer u in het ziekenhuis ligt, hoort u de
uitslag tijdens de opname van de
longarts/arts-assistent.

Time-out procedure

Wij werken 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.

Vragen

Hebt u na het lezen van deze folder nog
vragen, stel ze dan gerust. Uw arts of
verpleegkundige wil ze graag beantwoorden.

Bijzonderheden

Complicaties komen zelden voor. Wat
bloederig slijm ophoesten is gebruikelijk, ook
kunt u kortdurend wat koorts krijgen.
Tijdens kantooruren van 8.30 –16.30 uur
kunt u telefonisch contact opnemen met het
secretariaat longgeneeskunde als u na het
onderzoek in toenemende mate bloederig
slijm ophoest, pijn heeft bij het ademhalen,
koorts krijgt, of als de koorts aanhoudt.
Telefoonnummer 088 708 33 00.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen
met de afdeling spoedeisende hulp,
telefoonnummer 088 708 78 78.

De uitslag

Zodra uw behandelend arts de uitslag van het
onderzoek heeft ontvangen zal hij deze met u
bespreken. U heeft in principe een afspraak
voor het spreekuur ongeveer een week na het
onderzoek. Soms kan de arts die het
onderzoek heeft verricht u vast een
voorlopige uitslag geven. Als er echter
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