Bronchoscopie
Onderzoek van de luchtwegen
Als er tijdens het onderzoek een spoeling (bronchiale
alveolaire lavage) is uitgevoerd, kan u mogelijk wat
koorts krijgen. Als dit meer is dan 38.5°C, dan kan u
een koortswerend middel met paracetamol nemen,
bijvoorbeeld Dafalgan. De volgende dag moet de koorts
verdwenen zijn.
Bij het hoesten kan er nog een beetje bloed in het slijm
zitten. Dit komt door het onderzoek en zal de volgende
dag over zijn. Bij grotere hoeveelheden bloed, bijvoorbeeld een zakdoekje vol, of bij aanhoudende koorts,
moet u de raadpleging longziekten opbellen.
De telefoonnummers vindt u achteraan.

Afspraak
Datum: ....................................................................................
Uur:

....................................................................................

Plaats:

Raadpleging longziekten/pneumologie:
route 147

Aandachtspunten: 		
			
				

Nuchter zijn (niets eten of drinken)
Vervoer voorzien
Plannen van een afspraak om
de resultaten te bespreken

Contact
Raadpleging longziekten		

03 821 46 74

Na de kantooruren kan u terecht op het algemene nummer
van het ziekenhuis, tel. 03 821 30 00. De receptioniste
verbindt u door met een bevoegde arts.

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld
als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.
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Wat verder thuis?

Informatiebrochure patiënten

Beste patiënt,
Welkom op de dienst pneumologie van het UZA.
Binnenkort ondergaat u een bronchoscopie. Deze folder
biedt wat meer informatie over dit onderzoek en de
voorbereiding ervan.
Hebt u nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen aan
de arts of verpleegkundige.

Wat is een bronchoscopie?
Bij een bronchoscopie kijkt de longarts in uw luchtwegen
met behulp van een bronchoscoop. Dit kijkinstrument is
een dunne flexibele slang met een lens of een kleine videocamera. De bronchoscoop wordt via de mond of de neus
tussen de stembanden naar de luchtwegen geleid. Het doel
is om het slijmvlies te bekijken en zo nodig weefselstukjes
te nemen voor verder onderzoek.

Hoe bereid ik mij voor?
• Voor het onderzoek moet u nuchter zijn.
Heeft het onderzoek plaats in de voormiddag, dan mag
u niet meer eten of drinken vanaf 24 uur op de avond
voor het onderzoek. Uw medicijnen mag u ‘s ochtends
wel innemen met een klein slokje water.
Krijgt u het onderzoek na de middag, dan mag u
‘s ochtends vóór 7 uur ontbijten.

• Vertel het uw arts als u:
-- Bloedverdunnende medicatie gebruikt
-- Zwanger bent
-- Allergisch bent voor medicijnen, verdoving of latex
-- Suikerziekte heeft
• Neem uw medicatielijst mee.
• Draag geen nagellak of kunstnagels (dit hindert de
zuurstofmeting).
• Zorg dat iemand u na het onderzoek naar huis kan brengen.
U mag gedurende 24 uur na het onderzoek geen voertuig besturen.
• Als u een kunstgebit draagt, dan wordt u gevraagd
om dit in een aangeboden potje te leggen vóór het
onderzoek.

Hoe verloopt het onderzoek?
Tijdens het onderzoek ligt of zit u op een verstelbare
onderzoeksstoel. Uw hartslag en zuurstofverzadiging
worden voortdurend opgevolgd en u krijgt ook extra zuurstof toegediend via de neus.
Het onderzoek is niet pijnlijk. De mond, keelholte en/of
de neus worden plaatselijk verdoofd met een spray om de
braakreflex en de hoestprikkel te onderdrukken.
Na de verdoving van keel of neus plaatst de verpleegkundige een bijtring tussen de tanden zodat u niet op het
toestel kan bijten. Vervolgens wordt de bronchoscoop via
de mond of neus en de keelholte ingebracht tot in de luchtpijp. U kan niet spreken tijdens het onderzoek, maar wel
normaal ademen.

Het onderzoek zelf, zonder de voorbereiding van de keel,
duurt ongeveer 15 à 30 min. U zal minstens een uur tot
anderhalf uur in het ziekenhuis aanwezig zijn.
Tijdens het onderzoek bekijkt de arts het slijmvlies van de
luchtwegen en neemt hij of zij weefselstukjes indien
nodig. Soms neemt de arts diepere stukjes longweefsel met
een biopttang. Ook een longspoeling (lavage) is mogelijk.
Daarbij brengt de arts wat vloeistof in een deel van de
long via de bronchoscoop. De vloeistof wordt weer zoveel
mogelijk teruggezogen en gaat voor verder onderzoek
naar het laboratorium.
Een bronchoscopie-onderzoek lijkt op het eerste gezicht
een vervelende ingreep, maar dank zij de huidige
instrumenten en verdovingsmogelijkheden verloopt het
onderzoek meestal zonder al te veel hinder.

Wat gebeurt er na het onderzoek?
Na het onderzoek wordt u nog even opgevolgd tot u zich
goed genoeg voelt om huiswaarts te keren.
U mag na het onderzoek 90 min niets drinken of eten.
U kan zich namelijk verslikken zolang de verdoving in de
keel niet is uitgewerkt. Na de wachttermijn start u met
een slokje water. Als u goed kan slikken, mag u weer eten.

