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Waarvoor wordt bronchoscopie gebruikt?
Diagnose van longtumor, longinfectie, onverklaarde hoest, ophoesten
van bloed, ...
Nemen van weefselstaal van luchtweg of long.
Opsporen en verwijderen van vreemd voorwerp.
Lokaliseren en/of stoppen van longbloeding.
Voorbereiden
Blijf nuchter voor de bronchoscopie: 4 uur voor het onderzoek mag u niet eten, drinken of roken.
Voorzie vervoer naar huis: na het onderzoek mag u diezelfde dag zelf geen voertuig besturen
indien een rustgevend medicijn werd toegediend.
Aspirine moet meestal niet gestopt worden
Breng vóór het onderzoek de arts op de hoogte over: Bloedingsproblemen - Hartafwijkingen of
kunstklep - Medicatie die u inneemt of tot voor kort innam - Diabetes - Zwangerschap (of
vermoeden van)
Breng steeds recente beeldvorming (RX, CT) mee als deze niet in ons ziekenhuis werd verricht.
Verloop
Duur: gemiddeld 15 à 30 minuten.
U neemt plaats in een aangepaste stoel met uw hoofd in een kussen.
Tijdens het onderzoek krijgt u extra zuurstof toegediend. Hartslag en zuurstofsaturatie worden
voortdurend gemeten.
Uw keel of neus wordt plaatselijk verdoofd. (Zo aangewezen of gewenst wordt een rustgevend
medicijn toegediend via de bloedbaan.)
Daarna plaatst de arts een bijtring tussen uw tanden.
De flexibele bronchoscoop wordt via de mond of neus ingebracht en langzaam naar de luchtpijp
(trachea) en de diverse luchtpijptakken (bronchi) doorgeschoven.
U kunt tijdens het onderzoek niet spreken, maar wel normaal ademen.
Nazorg
Bespreek steeds met uw arts wanneer u uw bloedverdunner mag herstarten als u deze neemt.
Na het onderzoek blijft u nog 1 uur in het ziekenhuis ter observatie. U mag vanaf 2 uur na het
onderzoek terug eten en drinken.
Na het onderzoek kunt u last hebben van:
Licht pijnlijke of droge keel.
Hoesten door lokale prikkeling van luchtwegen.
Complicaties
Een bronchoscopie is een veilig onderzoek.
Zeer zeldzame verwikkelingen van bronchoscopie zijn:
Allergische reactie op verdovingsmiddel
Schade aan stembanden
Longbloeding
Klaplong
Hartritmestoornissen
Laag zuurstofgehalte
Infectie

Raadpleeg onmiddellijk een arts bij:
Ophoesten van bloed
Plotse ademhalingsproblemen of pijn in borst
Koorts
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