Bronchoscopie
Longgeneeskunde

Binnenkort vindt bij u een onderzoek van de luchtwegen (bronchoscopie) plaats. In
deze folder leggen wij u uit wat het onderzoek inhoudt. Daarnaast geven wij u
informatie over de gang van zaken op de dag van het onderzoek.
Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is een goed inzicht te krijgen in de structuur van het
slijmvlies in uw luchtwegen en om eventueel de aanwezigheid van ontstekingen
en/of afwijkingen vast te stellen.
Via de bronchoscoop kan weefsel of slijm worden weggenomen voor het maken van
een kweek of microscopisch onderzoek.
Het onderzoek
Bronchoscopie is een onderzoek waarbij de longarts met behulp van een
bronchoscoop uw luchtwegen bekijkt. Een bronchoscoop is een flexibele slang met
aan het uiteinde een heel kleine camera met lampje.
De voorbereiding op het onderzoek
Nuchter
Vanaf 22.00 uur op de avond vóór het onderzoek mag u niks meer eten en vanaf
24.00 uur niks meer drinken. De ochtend van het onderzoek is alleen het drinken van
een klein slokje water toegestaan.
U mag ‘s morgens wel gerust uw tanden poetsen.
Hebt u echter pas ’s middags een afspraak, dan is het toegestaan om omstreeks 08.00
uur ‘s morgens een licht ontbijt te gebruiken (2 beschuiten met jam en een kopje
thee). Daarna mag u niet meer eten en drinken tot na het onderzoek.
Medicatie
Anderhalf uur voor het onderzoek mag u de voorgeschreven medicatie innemen
(Codeïne en Seresta oftewel Oxazepam). Deze medicatie zorgt ervoor dat u wat meer
ontspannen bent en dat u wat minder last heeft van de hoestreflex.
Om ervoor te zorgen dat de kans op bloedingen verkleind wordt is het van belang dat
u het gebruik van bloedverdunners, in overleg met uw longarts, een aantal dagen
vóór het onderzoek stopt. In onderstaande opsomming kunt u per soort
bloedverdunner opzoeken hoeveel dagen.
 Als u de bloedverdunner Sintrom® (acenocoumarol) slikt dient u hiermee drie

dagen voor het onderzoek te stoppen.
 Als u de bloedverdunner Marcoumar® slikt dient u hiermee vijf dagen voor het
onderzoek te stoppen.
 Als u de bloedverdunner Plavix® slikt dient u hiermee zeven dagen voor het
onderzoek te stoppen.
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Alleen in overleg met uw longarts moet u stoppen met Ascal® (acetylsalicylzuur),
Persantin®, Asasantin® en Dipyridamol®.
Het onderzoek
De longarts verricht het onderzoek in de onderzoekkamer, geassisteerd door een
endoscopieverpleegkundige.
Om de hoestreflex te onderdrukken wordt voorafgaand aan het onderzoek uw keel
goed verdoofd met een bitter smakende spray. Als de keel geheel verdoofd is zal de
dokter nog de stembanden verdoven. Vervolgens kunt u op uw rug op de
onderzoektafel gaan liggen. Tijdens het onderzoek wordt uw zuurstofgehalte in de
gaten gehouden door middel van een knijper op uw vinger en krijgt u wat zuurstof
toegediend.
De arts zal de bronchoscoop via uw mond of neus inbrengen. Probeert u zich tijdens
het onderzoek zo goed mogelijk te ontspannen. Tijdens het onderzoek worden uw
luchtwegen niet afgesloten en blijft er genoeg ruimte over zodat u rustig kunt
doorademen.
De gang van zaken
Op het afgesproken tijdstip dient u zich te melden bij de Endoscopieafdeling. Als u
bent opgenomen op een verpleegafdeling of via dagverpleging geholpen wordt, dan
wordt u op een afgesproken tijdstip naar de Endoscopieafdeling gebracht.
Na het onderzoek
 Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling /

dagverpleging.
 Als u poliklinisch bent onderzocht oftewel direct na het onderzoek naar huis mag,
dient u onder begeleiding naar huis te gaan. U mag niet zelf autorijden vanwege de
toegediende medicatie.
 De keelverdoving is na ongeveer 2 uur uitgewerkt. U kunt dan weer normaal eten
en drinken.
 Het is mogelijk dat u wat bloederig speeksel moet opgeven of moeite hebt met
slikken. U hoeft zich hierover niet ongerust te maken.
De tijdsduur van het onderzoek
Het onderzoek zelf duurt gemiddeld 20 minuten.
De uitslag van het onderzoek
De longarts zal meteen na het onderzoek zijn bevindingen met u bespreken. De
uitslag van eventueel weefselonderzoek is gemiddeld na een week beschikbaar.
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Tenslotte
 Als u diabetespatiënt bent, verzoeken wij u dit tijdig door te geven. In overleg met

de specialist wordt bekeken in hoeverre u nuchter moet zijn.
 Als u op het moment van het onderzoek zwanger bent of het vermoeden hebt dit
te zijn, vragen wij u dit van te voren te melden. De arts kan hiermee dan rekening
houden.
 Als u nog vragen hebt, stelt u ze gerust. U kunt tijdens kantooruren contact
opnemen met de Endoscopieafdeling.
 Informatie over de bereikbaarheid vindt u op de achterkant van deze folder.

Geef uw mening!
Deel uw ervaring over Zuyderland Medisch Centrum op www.ZorgkaartNederland.nl,
een onafhankelijk kwaliteitsplatform voor de zorg. Op basis van uw ervaring kunnen
wij onze zorgverlening verder verbeteren.
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Zuyderland Medisch Centrum
Endoscopieafdeling
Telefonische bereikbaarheid
088 – 459 9715
Locatie Sittard-Geleen, kies optie 1
Locatie Heerlen, kies optie 2
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur
Bezoekadres
Locatie Sittard-Geleen, Meldpunt Oost 35
Locatie Heerlen, Vleugel B, begane grond
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SPOED
Hebt u vragen of complicaties na het onderzoek, dan kunt u van maandag t/m
vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur bellen met
088 – 459 9715. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de
dienstdoende internist via de Spoedeisende hulp. (Heerlen: 088 – 459 2800 /
Sittard-Geleen: 088 – 459 7876)

