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Bronchoscopie



WAT IS EEN BRONCHOSCOPIE

Een bronchoscopie is een onderzoek waarbij de 
binnenzijde van de luchtwegen wordt bekeken. 
Dit gebeurt met een buigzaam slangetje dat via de 
mond en luchtpijp in de longen wordt gebracht.

Aan het begin van de slang bevindt zich een kleine 
videocamera die opnames maakt van de binnenkant 
van de luchtpijp en longen.

Het onderzoek vindt plaats op de functieafdeling 
op het gelijkvloers. U kunt zich bij het secretariaat 
melden.

DOEL VAN HET ONDERZOEK

De belangrijkste reden voor een bronchoscopie is het 
nader onderzoeken van de luchtwegen.

Tijdens een bronchoscopie kan ook slijm worden 
opgezogen om te onderzoeken wat de oorzaak is van 
een longontsteking.

Dit slijm wordt naar het laboratorium gebracht voor 
het kweken van bacteriën en schimmels. Ook kan 
weefsel worden afgenomen voor onderzoek door de 
patholoog-anatoom.

Een bronchoscopie kan tenslotte ook nodig zijn om 
iets uit de longen te verwijderen wat een verstopping 
veroorzaakt, bijvoorbeeld een slijmprop of een 
ingeslikte pinda.



VOORBEREIDING OP HET ONDERZOEK

Voor dit longonderzoek moet u nuchter zijn. Dit 
betekent dat u vanaf 24.00 uur de dag voor het 
onderzoek niet meer mag eten, drinken en ook niet 
roken.

Afhankelijk van welke arts het onderzoek uitvoert 
krijgt u een inspuiting met atropine. Dit is om 
speekselvorming te verminderen.

Indien u angstig bent, wordt ook een kalmeermiddel 
toegediend.

GEBRUIK VAN (BLOEDVERDUNNENDE) 
MEDICIJNEN

Indien u ‘s morgens medicijnen moet nemen kunt u dit 
gewoon doen. Neem  de medicijnen met weinig water 
in.

• Het innemen van anti-stollingsmedicijnen zoals 
Sintrom, Marcoumar, Marevan moet tijdelijk 
gestopt worden. De duur van de onderbreking 
wordt door u arts bepaald volgens de richtlijnen 
van het P.O.O.T.

• Plavix of Clopidogrel, Efient en Brilique moet zeven 
dagen vooraf worden stopgezet

• Laag moleculaire gewichtsheparines zoals Clexane, 
Fraxodi, Innohep en Doac’s* zoals Eliquis, Lixiana, 
Pradaxa, Xarelto moeten 24 uur op voorhand 
gestopt worden. Uw behandelend arts zal dit met u 
bespreken.

(*) Doac’s zijn direct werkende orale anticoagulantia



HET ONDERZOEK

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een longarts 
die wordt geassisteerd door een verpleegkundige. Het 
onderzoek duurt ongeveer twintig minuten.

Tijdens de bronchoscopie zit u op een stoel of ligt u in 
bed. De verpleegkundige helpt u in de juiste houding 
en vertelt u hoe u het onderzoek het beste kunt 
ondergaan.

In het algemeen geldt dat het onderzoek beter 
verloopt als u in staat bent zich te ontspannen.

Om te voorkomen dat u gaat hoesten of kokhalzen 
is het nodig dat uw keel wordt verdoofd. Dit gebeurt 
met behulp van een spray. Deze spray heeft een 
onaangename smaak.

Als de keel is verdoofd vraagt de verpleegkundige u de 
tong uit te steken. Uw tong wordt nu, met behulp van 
een gaasje, iets naar buiten getrokken.

Vervolgens druppelt de longarts wat 
verdovingsvloeistof in de luchtpijp om te voorkomen 
dat u tijdens het onderzoek gaat hoesten.

Daarna brengt de longarts de slang in de keel. Omdat 
de keel is verdoofd zult u hier weinig last van hebben.

U kunt tijdens het onderzoek gewoon ademhalen. Het 
wegnemen van slijm of weefsel is niet pijnlijk.



NA HET ONDERZOEK

De verdoving van de keel is één uur na het onderzoek 
uitgewerkt. U mag daarom pas 1 uur na het onderzoek 
eten of drinken.

Na het onderzoek kunt u nog even rustig op de 
onderzoekskamer blijven. Indien u zich goed voelt kunt 
u naar huis gaan.

Als u naar huis gaat is het door het gebruik van 
de medicijnen niet toegestaan dat u zelf een auto 
bestuurt. In het algemeen is het prettig als er na het 
onderzoek iemand bij u is om u te begeleiden bij het 
naar huis gaan.

Als u op de verpleegafdeling bent opgenomen wordt u 
weer naar de afdeling teruggebracht.

DE UITSLAG VAN HET ONDERZOEK

U krijgt de uitslag van het onderzoek van de arts die 
het onderzoek heeft aangevraagd. Het duurt ongeveer 
5 tot 7 werkdagen voordat de uitslag van een kweek of 
weefselonderzoek bekend is.

RISICO VAN HET ONDERZOEK

Een bronchoscopie kan meestal zonder risico’s worden 
uitgevoerd. Complicaties komen zelden voor.

Als er tijdens het onderzoek weefsel is afgenomen voor 
onderzoek kunt u na het onderzoek wat bloed in het 
opgehoeste slijm aantreffen, ook kunt u kortdurend 
wat koorts krijgen.
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CONTACT

Secretariaat pneumologie, tel. 012 39 70 11. Op 
werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 16.00 uur.

Ervaart u klachten na het onderzoek dan kan u buiten 
kantooruren bellen naar de dienst spoedgevallen, tel. 
012 39 68 21 of 012 39 68 22.

ONZE ARTSEN

Prof. Dr. Vanhove
Dr. Dieriks
Dr. Saljuki
dr. Vanneste

AFSPRAAK BRONCHOSCOPIE


