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Wat is een bronchoscopie?

Hoe verloopt het onderzoek?

Een bronchoscopisch onderzoek is een
onderzoek, waarbij de longarts in de
luchtwegen kijkt met een bronchoscoop. De
bronchoscoop is een kijkinstrument dat
bestaat uit een dunne, buigzame slang met een
aan het uiteinde een lichtje en een kleine
videocamera. De bronchoscoop wordt via de
mond of de neus tussen de stembanden naar
de luchtwegen geleid. Kleine stukjes weefsel
kunnen worden weggenomen. Er kan ook slijm
of spoelvloeistof worden afgezogen voor
verder onderzoek in het laboratorium.

Als u een kunstgebit draagt, wordt u gevraagd
om dit uit te doen voor het onderzoek. Tijdens
het onderzoek, zit u in een onderzoeksstoel of
ligt u in een bed. Uw hartslag en
zuurstofsaturatie (zuurstofgehalte in het bloed)
worden voortdurend gemeten en gevolgd en
zo nodig krijgt u extra zuurstof toegediend.

Een bronchoscopisch onderzoek lijkt op het
eerste zicht een vervelend onderzoek. Toch
kan het met de huidige instrumenten en
verdovingsmogelijkheden
snel
worden
uitgevoerd, zonder dat u er al te veel last van
ondervindt.

Nadat de keel of neus werden verdoofd,
plaatst de arts of verpleegkundige een bijtring
tussen de tanden, zodat u niet op het toestel
kan bijten. Dan wordt de bronchoscoop via de
mond en de keelholte ingebracht tot in de
luchtpijp. Omdat de bronchoscoop zich tijdens
het onderzoek tussen de stembanden bevindt,
kan u niet spreken tijdens het onderzoek, maar
wel gewoon ademen.

Hoe bereidt u zich voor?
-

-

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn.
Vertel het uw arts als u :
o allergisch bent voor medicatie,
verdoving of latex
o zwanger bent
o bloedverdunnende medicatie
neemt
Draag geen nagellak of kunstnagels (dit
hindert de zuurstofmeting).

Na het onderzoek

Het onderzoek is niet pijnlijk en gebeurt
meestal niet onder volledige narcose. De mond
en keelholte of neus, worden plaatselijk
verdoofd met een spray om hoestprikkels te
onderdrukken.

Tijdens het onderzoek bekijkt de arts het
slijmvlies van de luchtwegen en kan hij slijmen
wegzuigen en weefselstukjes afnemen voor
onderzoek in het laboratorium. Ook wordt er
soms een spoeling van de kleinere luchtwegen
en longblaasjes verricht.
Het onderzoek duurt ongeveer
minuten.

15 à 30

Na het onderzoek wordt u nog enige tijd
opgevolgd tot u zich goed genoeg voelt om
naar huis te gaan.
U mag na het onderzoek 2 uur niets eten of
drinken om te vermijden dat u zich verslikt,
zolang de verdoving in de keel niet is
uitgewerkt. Nadien drinkt u eerst een slokje
water en als u goed kan slikken, mag u weer
eten.
Na het onderzoek kan u last hebben van
volgende klachten:
-pijnlijke keel (verdwijnt meestal vanzelf in de
loop van de dag.)
-bloederige slijmen (verdwijnen ook meestal
vanzelf in de loop van de dag.)
-koorts
-kortademigheid en hoesten (na longspoeling)
Contacteer uw arts (of spoedgevallen in het
weekend of ’s nachts) als na het onderzoek:
-de koorts blijft aanhouden
-u grotere hoeveelheden bloed ophoest
-kortademigheid of hoesten blijven bestaan.

