Longgeneeskunde

Bronchoscopie
Onderzoek naar de luchtwegen
Inleiding
Uw behandelend longarts heeft met u een afspraak gemaakt voor een bronchoscopie.
Een bronchoscopie is een onderzoek van de luchtwegen. Uw arts heeft u hierover al de
nodige informatie gegeven. In deze folder kunt u het nog eens rustig nalezen.
De Bronchoscopie

Figuur 1. Schematische weergave van de longen

Bij een bronchoscopie brengt de longarts via mond of neus een buigbare kijker
(bronchoscoop) naar binnen. Hierdoor kan hij een indruk krijgen van de inwendige
toestand van uw luchtwegen. Via deze kijker kan hij ook materiaal voor onderzoek
wegnemen.

Voorbereiding
Wij adviseren u van tevoren vervoer naar huis te regelen, omdat u beter niet zelf naar
huis kunt rijden. Verder adviseren we u om een begeleider mee te nemen.
Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Nuchter zijn betekent:
 U mag vanaf 6 uur vóór het onderzoek niets meer eten.
 U mag tot 2 uur voor het onderzoek nog één glas water drinken.
 U mag daarna niets meer eten of drinken
Uw medicijnen mag u gewoon innemen tot 2 uur voor het onderzoek, tenzij uw arts
anders met u heeft afgesproken.
Gebruikt u bloed verdunnende medicijnen (Sintrommitis of Marcoumar) of pijnstillers
anders dan paracetamol dan bespreekt de arts met u, of en hoe lang voor het onderzoek
u hiermee moet stoppen. Bij onduidelijkheid of twijfel is het belangrijk dat u contact
opneemt met uw arts.
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Dag van het onderzoek
U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling waar het onderzoek plaatsvindt. De
arts verdooft uw mond of neus en keel door middel van een spray. Dit is niet pijnlijk maar
geeft een vervelend gevoel, waardoor het kan zijn dat u gaat hoesten en kokhalzen.
Vervolgens wordt ook de luchtpijp verdoofd door middel van druppels. Dit is nodig om
hoesten tijdens het onderzoek tegen te gaan. Na de verdoving heeft u het gevoel dat het
slikken wat moeilijker gaat. Wanneer u een kunstgebit draagt, moet u dat vóór het
onderzoek uitdoen. Het kunstgebit mag u pas 1,5 uur na het onderzoek weer indoen.
Het onderzoek
Hierna gaat het eigenlijke onderzoek beginnen. De arts zal u vragen plaats te nemen op
een stoel of onderzoekstafel. Daarna brengt hij de bronchoscoop via de mond of neus
naar binnen. De gemiddelde duur van het onderzoek is ongeveer vijftien minuten. Na het
onderzoek kunt u plaats nemen in de wachtruimte waar u ongeveer 15 minuten moet
uitrusten. Voelt u zich daarna goed, dan mag u weer naar huis. Het is aan te bevelen de
rest van de dag rustig aan te doen.
Weer thuis
Na het onderzoek kunt u wat meer hoesten. Mogelijk zit daar ook wat bloed bij. Dit is het
gevolg van het onderzoek en geen reden tot ongerustheid. Tot 1,5 uur na het onderzoek
mag u in geen geval eten of drinken. Door de verdoving hebt u geen gevoel in de mond
en keel en u zou zich daardoor kunnen verslikken.
Daarom mag u ook uw kunstgebit nog niet in de mond terug doen. Lukt het u na 1,5 uur
zonder verslikken een slokje water te drinken, dan is de verdoving voldoende uitgewerkt
en mag u voorzichtig proberen of u iets kunt eten. Na het onderzoek kan er sprake zijn
van koorts of lichte temperatuursverhoging. Dit gaat vrijwel altijd vanzelf over. Zo nodig
neemt u hiertegen een tablet Paracetamol.
Uitslag
De uitslag van de bronchoscopie krijgt u van de behandelend arts. U heeft hiervoor de
afspraak al gekregen of krijgt deze ter plekke mee.

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

Locatie Venlo
Endoscopiecentrum
Routenummer 83
Wilt u bij uw komst naar het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en een geldig
legitimatiebewijs niet vergeten?
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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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