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Longgeneeskunde 
 

Leefregels 
 

Na een longonderzoek 
 

Leefregels na een longonderzoek 
 
Eten na het onderzoek 
 U moet nuchter blijven tot ………… uur (tijd). Hierna mag u starten met een slokje 

water. Als dit goed gaat, mag u normaal eten en drinken. U kunt, indien van 
toepassing, ook uw gebit weer indoen. 

 

Bloedverdunnende medicijnen 
 U mag …………. (datum)  weer starten met uw bloedverdunners. 
 Inname volgens schema van de Trombosedienst. 
 Bloedverdunners blijven innemen, deze zijn niet gestopt. 
 Niet van toepassing. 
 
Naar huis 
 U mag om ………… uur (tijd) naar huis. 
 
Na een onderzoek met roesje (onder sedatie) 
 U heeft een onderzoek gehad, waarbij medicijnen zijn  gebruikt voor sedatie. Deze 

kunnen bijwerkingen hebben. De middelen werken nog na, als u naar huis gaat. 
 
Het is belangrijk dat u op de dag van het onderzoek 

 niet aan het verkeer deelneemt (autorijden/fietsen), vanwege de nawerking van 
de medicijnen; 

 geen potentieel gevaarlijke apparaten bedient; 

 geen belangrijke beslissingen neemt, zoals een notariële acte tekenen, omdat 
(tijdelijk) geheugenverlies kan optreden; 

 weet dat u een extra risico loopt op vallen, waardoor u breuken zou kunnen 
oplopen. Dit is vooral het geval, als u nog andere medicijnen slikt die slaperigheid 
kunnen veroorzaken, zoals kalmerende middelen; 

 geen alcohol of drugs gebruikt; 

 voorzichtig met slaap- en kalmerende medicijnen bent.  
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Controleafspraak 
 
 U heeft al een afspraak staan op: ………………datum. 
 U krijgt een afspraak thuis gestuurd. 
 
Bij uw eerstvolgende afspraak op de polikliniek bespreekt de aanvragend arts de 
uitslag van het onderzoek met u. 
 

Aandachtspunten na het onderzoek 
 
Na het onderzoek  
U kunt wat meer hoesten dan normaal; ook kunt u wat bloed ophoesten. U kunt 
koorts krijgen; zo nodig mag u 2 tabletten Paracetamol (500 mg) innemen. 
 
 

Wat te doen bij problemen?  
Als u problemen krijgt, zoals veel bloed ophoesten (meer dan ½ kopje) of hoge 
koorts, als u zaken niet vertrouwt of u heeft andere vragen die met het onderzoek te 
maken hebben, neem dan gerust contact op met het ziekenhuis. Vermeld hierbij welk 
onderzoek u heeft gehad, zodat de juiste maatregelen getroffen kunnen worden.  
 
Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de polikliniek Longgeneeskunde.  
Buiten kantoortijden met de Spoedeisende Hulp.  
 

Vragen 
 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen tijdens 
het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 

Polikliniek Longgeneeskunde 
 

Locatie Venlo
  

routenummer 61 077 320 68 23
  

Locatie Venray 
 

routenummer 19 
 

0478 52 25 19 
 

 

Spoedeisende Hulp    (077) 320 58 10 
  
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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