
BRONCHOSCOPIE 
(LONGONDERZOEK) 

Longgeneeskunde
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Uw behandelend arts heeft u een bronchoscopie voorgesteld. In deze brochu-
re leest u informatie over het onderzoek, over de voorbereidingen die u moet 
treffen en over de nazorg.

AANMELDEN

dag  om  uur 
wordt u verwacht voor een bronchoscopie op de functieafdeling endoscopie. 
Halverwege deze route ziet u het bord Endoscopieafdeling / bronchoscopieka-
mer.

U kunt plaats nemen in de wachtruimte van de endoscopieafdeling. U hoeft 
zich niet te melden. Als u aan de beurt bent wordt u binnen geroepen. De mo-
gelijkheid bestaat dat het onderzoeksprogramma uitloopt door onvoorziene 
omstandigheden of een spoedgeval. Wij vragen hiervoor uw begrip.

AFMELDEN
Bij eventuele verhindering wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk door te 
geven aan de poli longgeneeskunde  0344-674908.

VERVOER NAAR HUIS NA HET ONDERZOEK
Het kan voorkomen dat u na het onderzoek wat duizelig bent, daarom is het 
prettig dat u, als het mogelijk is, iemand meeneemt die u naar huis kan 
brengen.

Na het onderzoek wordt u een half tot anderhalf uur opgenomen op de 
afdeling dagopname. Indien u een slaapmiddel heeft gehad mag u 24 uur na 
het onderzoek niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Regel van tevoren 
vervoer naar huis.
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MEDICIJNEN
Tijdens het “voor” gesprek heeft u met de longarts of verpleegkundig specialist 
besproken welke medicijnen u gebruikt. Het is belangrijk dat u in het gesprek 
heeft vermeld of u bloedverdunners gebruikt. Uw specialist of verpleegkundig 
specialist bespreekt dan met u wat u moet doen met uw antistollingsmedicatie 
(bloedverdunners).

Stop nooit naar eigen inzicht met het gebruik van bloedverdunners, 
hartmedicatie of “pufjes” voor uw longaandoening, maar overleg dit eerst met 
uw behandelend arts.De medicijnen die u mag gebruiken van de arts kunt u 
met een slokje water tot twee uur voor het onderzoek innemen.

WAT IS EEN BRONCHOSCOPIE
Een bronchoscopie is een inwendig onderzoek van de luchtwegen met een 
flexibel slangetje met aan het uiteinde een lampje. Voor dit onderzoek moet 
vooraf uw keel en/of neus verdoofd worden.

VOORBEREIDING
U mag tot 8 uur voor het onderzoek niets meer eten of drinken! Medicijnen 
kunt u tot twee uur voor het onderzoek nog innemen met een slokje water.

VOOR HET ONDERZOEK
Voor het onderzoek verdooft de verpleegkundige uw keel en/of neus. Dit is 
nodig om de hoestprikkel weg te nemen. Het verdoven gebeurt in twee fases: 
Sprayen en druppelen.

Sprayen
De verpleegkundige verdooft uw mond en keel enkele malen met een verdo-
vingsspray. Deze spray veroorzaakt een dik, stijf gevoel in de keel. Ook kunt u 
het gevoel hebben dat het slikken moeilijker gaat. Dit heeft geen invloed op de 
ademhaling of ruimte in de keel. De spray heeft een bittere smaak.
 
Druppelen
Tenslotte druppelt de verpleegkundige nog wat verdovingsvloeistof direct in de 
luchtpijp. Dit kan even een hoestprikkel opwekken. Als u een gebitsprothese 
hebt, vragen we u vóór het verdoven om deze uit te doen. Het verdoven duurt 
ongeveer 15 minuten.
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TIJDENS HET ONDERZOEK
In de bronchoscopiekamer neemt u plaats op een bed. U krijgt een apparaatje 
aan uw vinger waarmee tijdens het onderzoek uw zuurstofgehalte en hart-
slag wordt gecontroleerd. Het kan zijn dat u tijdens het onderzoek wat extra 
zuurstof toegediend krijgt, via een sponsje in de neus. Hier hoeft u niet van te 
schrikken,  het dient alleen om het onderzoek zo min mogelijk belastend voor 
u te maken. De arts brengt nu het slangetje via uw mond en keel naar de lucht- 
wegen. Dit kan even een hoestprikkel geven. Als het slangetje is ingebracht 
krijgt u een beschermend mondbitje tussen de tanden om te voor  komen 
dat u op het slangetje bijt. U kunt tijdens het onderzoek gewoon doorade-
men, de luchtwegen zijn vier keer zo ruim als het ingebrachte slangetje. Het 
kan ook voorkomen dat de arts het slangetje niet via de mond, maar via de 
neus inbrengt om de longen te onderzoeken. Vooraf worden beide neusgaten 
verdooft, zodat u hier niets van voelt. Sommige delen van de luchtwegen zijn 
vooraf moeilijk te verdoven. Uw arts kan die plekken tijdens het onderzoek via 
het slangetje bij verdoven. Zo hebt u zo min mogelijk last van hoesten. Als u 
toch wat last heeft van een hoestprikkel kunt u het beste wat korte zuchtjes 
maken.

BIOPTEN EN KWEEK
Soms wordt er tijdens het onderzoek via de bronchoscoop wat slijm afgezogen 
(kweek) of een klein stukje weefsel (biopt) weggenomen voor microscopisch 
onderzoek. Dit doet geen pijn.
Het onderzoek zelf duurt ongeveer 5 tot 20 minuten.

NA HET ONDERZOEK
Na het onderzoek gaat u naar de afdeling dagopname om u te observeren en 
hoe u op het onderzoek reageert. Als u bent opgenomen in het ziekenhuis, 
dan wordt u na het onderzoek teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Het kan zijn dat u een tijdje een geïrriteerd gevoel in uw keel hebt. Ook kan het 
zijn dat u na het onderzoek nog wat bloederig slijm ophoest. Dit is vervelend, 
maar u hoeft zich hierover geen zorgen te maken.
Na het onderzoek mag u anderhalf uur niet eten of drinken. Doordat uw keel 
nog ongevoelig is door de verdoving zou u zich kunnen verslikken. Na ander-
half uur mag u eerst een slokje water proberen. Indien het slikken goed gaat 
dan mag u alles weer eten en drinken.
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SEDATIE
Het kan zijn dat in het gesprek met uw behandelend arts is besproken dat u 
voor dit onderzoek sedatie krijgt. U krijgt dan ook nog een afspraak bij de anes-
thesist.  Heeft u OSAS (slaapapneu ’s) geef dit dan door aan uw behandelend 
arts. Als u behandeld wordt met CPAP kan het nodig zijn om uw eigen apparaat 
mee te nemen. Zo nodig kan dan tijdens/na het onderzoek de CPAP gebruikt 
worden totdat het slaapmiddel helemaal is uitgewerkt.

U krijgt voor het onderzoek een infuusnaald ingebracht in uw arm waardoor 
het slaapmiddel wordt toegediend. U moet er rekening mee houden dat u na 
het onderzoek slaperig bent en u zich waarschijnlijk niet meer herinnert wat 
er met u besproken is. Tijdens het onderzoek wordt uw bloeddruk, hartslag en 
uw adem  haling gecontroleerd (zie folder: Sedatie, voor verdere uitleg hier-
over).
 
Het is verplicht om iemand mee te nemen die u kan begeleiden en naar huis 
kan brengen. De begeleider is niet bij het onderzoek aanwezig, maar krijgt na 
het onderzoek (wanneer u dat op prijs stelt), nog een beknopte uitleg over het 
verloop van het onderzoek.

De begeleiding blijft dus in de wachtkamer tot het onderzoek klaar is. Na het 
onderzoek wordt u ongeveer één à twee uur opgenomen op de afdeling dag-
behandeling. U mag 24 uur niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen!

Regel van tevoren vervoer naar huis. U mag alleen onder begeleiding het 
ziekenhuis verlaten (geen taxivervoer).

DE UITSLAG
De longarts die het onderzoek verricht heeft, geeft u in het kort een voorlopige 
uitslag. U krijgt de volledige uitslag van uw behandelend arts bij de volgende 
poli afspraak of (als u bent opgenomen) op de verpleegafdeling.

Wanneer er weefselstukjes zijn weggenomen duurt het vijf werkdagen voordat 
de uitslag hiervan bekend is.
Wanneer u na thuiskomst last krijgt van toenemende benauwdheid, meer dan 
een spoortje bloed ophoest en/of koorts krijgt, neem dan contact op met 
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POLIKLINIEK LONGGENEESKUNDE 
 0344-674492 

of buiten werktijden met de
SPOEDEISENDE HULP

 0344-726666

HEEFT U NOG VRAGEN?
Ook als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt kunt u ons bellen, 

 0344-674908

AANTEKENINGEN
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AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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