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Diagnostiek bij 
afwijkende longfoto
Uw huisarts of specialist heeft u verwezen naar de polikliniek longziekten omdat er een 
afwijking, een ‘vlek’, is gezien op uw longfoto of CT-scan. Deze afwijking kan 
goedaardig zijn (bijvoorbeeld een infectie), maar kan ook kwaadaardig zijn (kanker). 
Om dit te verder te onderzoeken zijn aanvullende onderzoeken nodig. In deze folder 
kunt u lezen welke onderzoeken u kunt verwachten en welke zorgverleners betrokken 
zijn.

Voorbereiding

Familie of bekende mee
Tijdens de gesprekken is het prettig om uw partner, familielid of een goede bekende bij u 
te hebben. Vooral bij de uitslag gesprekken. Twee mensen horen immers meer dan één.

Wat neemt u mee?
Voor een volledig beeld vragen wij u om een actueel totaaloverzicht van de medicijnen 
die u gebruikt mee te nemen (dit kunt u krijgen bij uw eigen apotheek).

De onderzoeken

Intake longarts of verpleegkundige
De longarts of verpleegkundige stelt u uiteenlopende vragen om uw klachten zo duidelijk 
mogelijk in kaart te brengen.

Bloedonderzoek
Er wordt bloed afgenomen dat in het laboratorium wordt onderzocht. Uit het 
bloedonderzoek is meestal niet direct te achterhalen wat er aan de hand is. Er is al een 
afspraak voor u gemaakt voor bloedafname door de polikliniek. Mocht dit toch nog niet 
gebeurt zijn, dan kunt u zelf een afspraak maken via de website: 
www.gelreziekenhuizen.nl/patient/bloedprikken/
Bloedafname laboratorium Apeldoorn: route 3
Bloedafname laboratorium Zutphen: route 125

Longfunctieonderzoek
Bij het longfunctieonderzoek wordt het functioneren van uw longen onderzocht zowel 
voor als na inhalatie van luchtwegverwijdende medicatie. 
U ademt bij dit onderzoek via een mondstuk aan het longfunctieapparaat. Daarbij wordt 
uw neus met een klem dichtgehouden, om te voorkomen dat u door uw neus ademt.

https://www.gelreziekenhuizen.nl/patient/bloedprikken/
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Voor of na het onderzoek wordt ook een ECG (hartfilmpje) gemaakt.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder van Bodybox, Spirometrie en 
Diffusietest met medicatie, te vinden op de website: www.gelreziekenhuizen.nl.

PET-CT-onderzoek
De PET-scan wordt gecombineerd met een CT-scan. Met de CT-scan wordt met 
röntgenstraling het lichaam afgebeeld in dunne plakjes. De scans worden direct na 
elkaar gemaakt in hetzelfde apparaat. De computer combineert de resultaten van de CT-
scan met die van de PET-scan. Hierdoor is beter te zien in welke structuur of orgaan de 
radioactieve stof is opgenomen.
Voor meer informatie, zoals eten, drinken en medicijngebruik voor het onderzoek 
verwijzen wij u naar de folder van PET-CT onderzoek.

1-2 dagen na de PET-scan

Gesprek met de longarts
De longarts bespreekt de uitslag van de PET-CT scan met u. Ook bespreekt de longarts 
met u of er vervolgonderzoeken nodig zijn.

Gesprek verpleegkundige
Na het gesprek met de longarts heeft u (mogelijk) een kort gesprek met de 
verpleegkundige. Indien gewenst geeft zij een (korte) samenvatting van het gesprek met 
de longarts. Daarnaast bespreekt zij met u welke vervolgonderzoeken er gepland staan.

Vervolg onderzoeken

Bronchoscopie
Bij de brochoscopie wordt met een flexibele slang (bronchoscoop) de binnenkant van de 
luchtwegen bekeken. Aan het uiteinde van de slang zit een camera.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder Bronchoscopie.

Endoscopie
Bij de endoscopie wordt een dunne flexibele slang via de mond ingebracht om de 
slokdarm of de luchtwegen te onderzoeken. Aan het uiteinde van de slang zit een klein 
echo-apparaat, waarmee opnamen van de organen en lymfklieren worden gemaakt. 
Met een dunne naald kan de arts tijdens het onderzoek eventueel weefsel afnemen. Dit 
weefsel wordt dan microscopisch onderzocht om een diagnose te stellen.
Welk van de twee onderzoeken u krijgt, hoort u van uw longarts.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder EBUS of Endo-endografie.

Longpunctie
Bij een longpunctie verdooft de radioloog plaatselijk de huid van de borstkas. Met 
behulp van de CT brengt hij/zij een dunne naald in op de plaats waar een vlek op de long 

https://www.gelreziekenhuizen.nl/home/
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te zien is. Met het naaldje wordt een klein stukje longweefsel weggenomen voor 
microscopisch onderzoek door de patholoog. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder Longpunctie.

Uitslaggesprek één week na het vervolgonderzoek
Voorafgaand aan het uitslaggesprek worden alle uitslagen in een MDO (multidisciplinair 
overleg) besproken. Daarin zijn naast de longartsen uit Apeldoorn, Zutphen en Deventer, 
een radioloog, chirurg, radiotherapeut, oncologieverpleegkundige en/of verpleegkundig 
specialist, patholoog en ook altijd 1 of 2 artsen uit het AVL (Antoni van Leeuwenhoek 
ziekenhuis) aanwezig.
Tijdens het uitslaggesprek met de longarts krijgt u de uitslag van het onderzoek dat één 
week geleden heeft plaats gevonden en bespreekt de longarts ook (zo nodig) een 
behandelplan met u.
Aansluitend is er (mogelijk) een kort gesprek met de verpleegkundige. Hier krijgt u zo 
nodig schriftelijke informatie over de voorgestelde behandeling.

Vragen of verhinderd?
Bent u verhinderd voor een afspraak? Laat het ons snel weten, dan maken wij een 
nieuwe afspraak. Bel ook als u vragen heeft naar

Polikliniek Longziekten
• maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 uur
• Gelre Apeldoorn: 055 - 581 8410 
• Gelre Zutphen: 0575 – 592 810


