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Beste patiënt,

U vernam van uw arts dat u een 
bronchoscopie moet ondergaan. 
Deze brochure geeft u meer 
informatie over deze procedure 
en tracht op een aantal veel 
gestelde vragen antwoord te 
geven.

Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, 
aarzel dan niet om ze te stellen. 
Uw behandelende arts en/of de 
verpleegkundigen zijn steeds 
bereid om op al uw vragen te 
antwoorden.
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Dienst Inwendige Ziekten - ZOL Maas en Kempen -  
longziekten

Dr. E. Cox

Dr. K. Darquennes

Dr. P. Even

Dr. M. Van Hoof

Raadpleging op afspraak:
• Afsprakenbureau: tel. 089 50 50 50
• Secretariaat Inwendige Geneeskunde: tel. 089 50 56 00

BRONCHOSCOPIE

Onderzoeksdatum:.............................

Uur: .........................

Afdeling: Endoscopische dagz (F11)/ Dagziekenhuis inwendige MDI1 
(F27)

NUCHTER

Te stoppen medicatie:

..................................................... vanaf ............

..................................................... vanaf ............
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01 WAT IS EEN 

BRONCHOSCOPIE?
Bij een bronchoscopie onder-
zoekt de longarts met een bron-
choscoop uw luchtwegen.  Een 
bronchoscoop is een kijkinstru-
ment dat bestaat uit een dunne 
buigzame slang met aan het 
uiteinde een licht en een kleine 
videocamera.

Hij /zij brengt deze via de mond 
of neus in uw luchtwegen en kan 
dan de grotere luchtwegen recht-
streeks bekijken.
Op deze manier kan de longarts 
eventueel ook slijm wegzuigen of 
kleine stukjes weefsel (biopsies) 
wegnemen voor verder onderzoek 
in het laboratorium.  Zo kan de 
juiste diagnose gesteld worden.

Een bronchoscopie lijkt op het 
eerste zicht een vervelend on-
derzoek.  Toch kan het met de 
huidige instrumenten en verdo-
vingsmogelijkheden snel en effici-
ent worden uitgevoerd, zonder dat 
u er al te veel last van ondervindt.
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02 VOORBEREIDING 
ONDERZOEK

2.1 Wat dient u mee te 
brengen naar het zieken-
huis
Voor de inschrijving
• Identiteitskaart
• Verzekeringspas of formulieren 

voor de hospitalisatieverzeke-
ring indien u deze heeft

• Een telefoonnummer van een 
contactpersoon (bv. partner, 
kind,...) die we kunnen contac-
teren indien nodig. 

Voor buitenlandse patiënten
• Identiteitskaart of paspoort
• CZ patiënten: CZ verzekerings-

pasje + verwijskaart/jaarkaart 
aan te vragen bij de huisarts

• Andere zorgverzekeringen: 
E112 formulier (zorgverzeke-
ring)

Tips
• Make-up, piercing en nagellak 

worden best thuis verwijderd.  
Dit is noodzakelijk voor iedere 
ingreep/onderzoek.

• Laat waardevolle spullen thuis. 

2.2 Voorbereiding in het 
ziekenhuis
U wordt verwacht in het zieken-
huis van Maaseik.

Kom binnen op het met uw arts 
afgesproken uur en dag.
Na de inschrijving (dag opname) 
meldt u zich aan op het endosco-
pisch dagziekenhuis (ROUTE F11) 
of het internistisch dagzieken-
huis (ROUTE F27).
• Het is noodzakelijk dat u 

NUCHTER bent voor het on-
derzoek.  Vanaf 6 uur voor het 
onderzoek mag u NIET meer 
eten, drinken en roken.

• In overleg met uw arts mag u 
uw ochtendmedicatie volledig 
of gedeeltelijk innemen met 
een klein slokje water.

• Gebruikt u bloedverdunnende 
medicatie zoals Marcoumar®, 
Pradaxa®, Brilique®, Eliquis®, 
Clopidogrel®, Plavix®,...vraag 
dan aan uw arts of (en hoelang 
op voorhand) deze medicatie 
dient gestopt te worden.  Dit 
zal niet altijd nodig zijn, maar 
zeker wel wanneer weefselsta-
len (biopsies) moeten worden 
afgenomen.  Stop nooit op 
eigen initiatief met deze medi-
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cijnen. Aspirineproducten zoals 
Asaflow® en Cardioaspirine® 
moeten NIET gestopt worden 
voor een bronchoscopie.

• Bent u allergisch voor genees-
middelen of verdoving?  Meld 
dit steeds aan de longarts of 
de verpleegkundige.

• Breng uw medicatielijst mee.
• Het is aangewezen niet zelf 

met de auto te moeten rijden 
na het onderzoek.  Dit is zeker 
het geval indien kalmerende 
medicatie wordt toegediend.

• Heeft u een kunstgebit?  Ge-
lieve dit dan uit te nemen voor 
het onderzoek.

03 VERLOOP VAN 
HET ONDERZOEK

Het tijdstip van het onderzoek is 
afhankelijk van verschillende fac-
toren. Het is mogelijk dat u enkele 
uren moet wachten.
Tijdens het onderzoek zit u op 
een onderzoeksbed. Uw hart-
slag en zuurstofsaturatie worden 
voortdurend gemeten en gevolgd.  
U krijgt extra zuurstof toegediend 
via een neusbrilletje.

Zo nodig krijgt u een kalmerend 
tabletje of een lichte verdoving 
via een infuus om beter te kunnen 
ontspannen. Dit is GEEN alge-
mene verdoving, maar geeft een 
kortdurende slaperigheid (een 
‘roesje’).
Om hoestneigingen door het 
gekriebel van de scoop tegen te 
gaan, wordt de keel voor het on-
derzoek verdoofd met een verdo-
vingsspray (Xylocaïne spray).
De verpleegkundige verdooft met 
deze spray de slijmvliezen van de 
neus of de keelholte.  Deze verdo-
ving bemoeilijkt het slikken, maar 
is na ongeveer 2 uur uitgewerkt.  
U kan op ieder moment normaal 
blijven ademen.
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Nadat de keel of neus werden 
verdoofd, plaatst de arts of ver-
pleegkundige een bijtring tussen 
de tanden.
• De longarts brengt via de 

mond (soms via de neus) de 
bronchoscoop in de luchtwe-
gen.  Het inbrengen van de 
bronchoscoop kan kortdurend 
een benauwd gevoel geven.  
Probeer goed op de adem-
haling te letten en naar de 
instucties van de verpleegkun-
dige/arts te luisteren.  U kan 
tijdens het volledige onderzoek 
normaal ademen.

• De bronchoscoop bevindt zich 
tijdens het onderzoek tussen 
de stembanden, het is dus niet 
mogelijk om te praten.

• De longarts bekijkt de binnen-
kant van de luchtpijp en de 
vertakkingen. Afhankelijk van 
de reden van het onderzoek 
en van wat de longarts in de 
luchtwegen ziet, wordt er slijm 
en/of weefselstukjes afgeno-
men voor onderzoek.

• Soms kan de arts ook beslui-
ten de luchtwegen te spoelen.  
Een kleine hoeveelheid ‘fysio-
logisch water’ wordt dan via de 
bronchoscoop ingespoten en 
meteen weer afgezogen.  Het 
afgezogen vocht wordt in het 
laboratorium onderzocht.

• Het onderzoek is NIET pijnlijk, 
maar kan soms als onaange-
naam worden ervaren.

• Het onderzoek duurt tussen de 
5 en 15 minuten.
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04 NA HET 
ONDERZOEK

• Na de bronchoscopie wordt 
u nog enige tijd in observa-
tie gehouden tot u zich goed 
genoeg voelt om naar huis te 
gaan.  Na het onderzoek kan 
u zich wat slap voelen, het is 
aangewezen om iemand mee 
te brengen.  Deze persoon 
kan ook met u meeluisteren 
en meedenken als de longarts 
met u praat na het onderzoek.

• Tot 2 uur na het onderzoek 
mag u NIET eten en/of drin-
ken. De verdoving in de keel 
is dan nog niet uitgewerkt.  U 
zou zich dan ernstig kunnen 
verslikken. 
2 Uur na het onderzoek mag u 
eerst een glas water drinken.  
Zolang u zich niet verslikt, mag 
u ook eten.  Heeft u zich wel 
verslikt (bv. hoesten na het 
drinken van een glas water) 
dan moet u nog 30 minuten 
langer nuchter blijven.

• De longarts vertelt u na het 
onderzoek wat hij/zij gezien 
heeft.  Als er weefselstuk-
jes of kweken genomen zijn, 
dan duurt het een paar dagen 
vooraleer de uitslag van het 
laboratorium bekend is.  De 
volledige uitslag krijgt u dan 

van uw behandelende genees-
heer tijdens uw opname of 
als u terugkomt op de raad-
pleging.  Afhankelijk van de 
uitslag kan verder onderzoek 
of behandeling nodig zijn.  De 
longarts bespreekt dit met u.

• U kan die dag NIET gaan 
werken, vraag eventueel een 
werkonbekwaamheidsattest 
aan de longarts.

• Als u opgenomen bent in 
het ziekenhuis gaat u na het 
onderzoek weer terug naar de 
afdeling.

Na het onderzoek kunt u last heb-
ben van volgende klachten:
• Temperatuurverhoging: ’s 

avonds kan die oplopen tot 
39°C. Neem eventueel een 
paracetamol 500mg bij blijven-
de koorts.

• Kortademigheid en hoestklach-
ten (na longspoeling): klachten 
verdwijnen na enige tijd.

• Bloederige fluimen ophoesten: 
verdwijnt meestal vanzelf in de 
loop van de dag.

• Geïrriteerde keel: verdwijnt 
vanzelf in de loop van de dag.



9Brochure: BR1073 - Bronchoscopie - ZOL Maas en Kempen l Ziekenhuis Oost-Limburg

Contacteer onmiddellijk uw arts 
(of spoedgevallen in het weekend 
of ‘s nachts) als na het onderzoek:
• De koorts blijft aanhouden,
• De kortademigheid en/of hoest 

blijven bestaan,
• Het opgeven van bloederige 
fluimen blijft bestaan of in 
ernst toeneemt.

05 RISICO’S EN 
COMPLICATIES

Een bronchoscopie is een veilig 
onderzoek. Er is een zeer beperkt 
risico op een allergische reactie 
op het verdovingsmiddel. Zeldza-
me medische verwikkelingen zijn 
schade aan de stembanden, long-
bloeding, klaplong, hartritmestoor-
nissen en laag zuurstofgehalte.
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06 ONTSLAG

• Het ontslag gebeurt na toe-
stemming van de geneesheer.

• Indien uw arts beslist dat er 
verdere zorgen nodig zijn, kan 
een aansluitende opname in 
het ziekenhuis noodzakelijk 
zijn.

• Indien nodig krijgt u een nieu-
we afspraak mee.

• Er bestaat de mogelijkheid dat 
u na het onderzoek soms min-
der alert bent, u mag dan zelf 
niet met de wagen naar huis 
rijden. Zorg er dus voor dat 
een familielid of kennis u naar 
huis kan brengen.
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NOTITIES



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

www.twitter.com/ZOLziekenhuis

www.facebook.com/ZOLzh

www.ZOL.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be

BR1073


