Bronchoscopie

Endoscopieafdeling Apeldoorn/Zutphen
In overleg met uw behandelend arts ondergaat u binnenkort een bronchoscopie.
Deze folder geeft u informatie over het verloop van dit onderzoek en wat van u wordt
verwacht.

Afspraak
Voor het onderzoek wordt u verwacht op:
......................... dag, .........-.........- 20.…... om .........…..… uur,
in Gelre ziekenhuizen locatie ……………, afdeling ……………………………
route ……, … e verdieping.

Gelre ziekenhuizen heeft 2 locaties: Apeldoorn en Zutphen. Bronchoscopieën kunnen op
beide locaties worden gedaan. In deze folder wordt steeds specifieke informatie voor
beide locaties gegeven omdat de plaats, telefoonnummers enz. niet hetzelfde zijn.

Wat is een bronchoscopie?
Een bronchoscopie is een onderzoek van uw luchtwegen. Met behulp van een flexibele
slang bekijkt de longarts de binnenkant van uw luchtwegen.

Voorbereiding thuis
Nuchter
Voor het onderzoek is het nodig dat u nuchter bent, Dit houd in dat u vanaf middernacht
24.00 uur tot aan het onderzoek niets meer eet of drinkt

Medicijnen
's Morgens kunt u uw gebruikelijke medicijnen innemen met een klein slokje water. Een
spray of inhalator kunt u gewoon gebruiken. Als u bloedverdunnende medicijnen
gebruikt, spreekt uw behandelend arts met u af wanneer u hiermee moet stoppen en weer
herstarten.
Patiënteninformatie wordt
met de grootste zorg
samengesteld. Het betreft
algemene informatie.
U kunt aan deze uitgave
geen rechten ontlenen.
© Gelre ziekenhuizen
www.gelreziekenhuizen.nl

Slaapmedicatie?
Heeft u met uw arts afgesproken dat u slaapmedicatie of een ‘roesje’ krijgt? Neem dan
een begeleider mee die u kan brengen en halen.
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Als voorbereiding krijgt u een infuusnaald, waardoor een licht kalmerend middel wordt
toegediend. Hierdoor mag u de dag van het onderzoek niet zelfstandig deelnemen aan
het verkeer. Het gebruik van een taxi, zonder andere begeleiding is ook niet toegestaan.
Houd er rekening mee dat u ongeveer een uur op de nazorg afdeling uit moet slapen.
Laat uw begeleider een rolstoel meenemen vanuit de centrale hal (borg € 1,-). Door de
medicatie die u tijdens het onderzoek krijgt, kunt u zich minder fit voelen. Daarom moet
u in een rolstoel vervoerd worden naar de auto.

Waar vindt het onderzoek plaats?
Op de afgesproken dag en tijd neemt u plaats in de wachtruimte van de
Endoscopieafdeling op de 2e verdieping in Apeldoorn of Zutphen.
In Apeldoorn kunt u zich daar melden bij de gastvrouw (indien aanwezig). Daarna kunt
u in de wachtkamer plaatsnemen.
In Zutphen kunt u zich aanmelden via de aanmeldzuil in de hal óf u meldt zich op de
afdeling dagopname. Dit is afhankelijk van wat er met u van tevoren is afgesproken.
De verpleegkundige die u tijdens het onderzoek begeleidt, komt u ophalen.
De longarts verricht de scopie; het is mogelijk dat dit niet uw eigen longarts is. Na
afloop van het onderzoek gaat u naar de nazorg afdeling.
Uw familie of begeleider kan tijdens het onderzoek plaats nemen in de wachtruimte van
de Endoscopie afdeling. Na afloop van het onderzoek wordt hij/zij opgehaald.

Voorbereiding voor het onderzoek








De verpleegkundige stelt u enkele vragen. Daarna wordt u naar de behandelkamer
gebracht.
De verpleegkundige controleert uw bloeddruk, hartslag en temperatuur. Ook uw
vragen worden beantwoord.
De verpleegkundige verdooft uw keel met een spray. Hierdoor kunt u een opgezet
gevoel krijgen in uw keel. Bedenk dat uw luchtwegen gewoon open zijn; u kunt
rustig blijven ademen.
De verpleegkundige verdooft vervolgens uw luchtpijp met druppels om de
hoestprikkel te verminderen.
Op één van uw vingers wordt een klemmetje gezet dat het zuurstofgehalte in uw
bloed meet.
U krijgt tijdelijk zuurstof toegediend via een neusslangetje, zo nodig tot één uur na
het onderzoek.

Het verloop van het onderzoek




De bronchoscopie wordt uitgevoerd door een longarts met assistentie van twee
verpleegkundigen.
Tijdens het onderzoek zit u in een liggende/ halfzittende houding op een
onderzoeksbank of bed.
U wordt verzocht eventuele losse gebitselementen uit te doen
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U krijgt een kunststof ring tussen de kaken.
Eventueel krijgt u nu het slaapmiddel toegediend
De arts brengt de scoop voorzichtig in, via uw mond. Uw luchtwegen worden niet
afgesloten door de scoop; u kunt gewoon blijven ademen.
Zo nodig wordt er gespoeld of wat weefsel weggehaald voor verder onderzoek. Dit is
niet pijnlijk. Het onderzoek duurt 10 tot 15 minuten.

Na het onderzoek
Na het onderzoek brengt de verpleegkundige u terug naar de nazorg afdeling. Daar
wordt zo nodig zuurstof toegediend en worden enkele controles verricht. Het is mogelijk
dat u een geïrriteerd gevoel in uw keel heeft en dat het slikken moeilijk is.
Als er geen complicaties zijn, mag u na toestemming van de arts na ongeveer een half á
één uur na het onderzoek naar huis. U mag vanaf anderhalf uur na het onderzoek weer
eten en drinken, dan is de verdoving uitgewerkt. Heeft u een roesje gehad? Dan wordt u
als u wekbaar bent opgehaald door de verpleegkundige van de afdeling. U mag dan 3 uur
na het onderzoek weer naar huis.
U mag daarna na het onderzoek niet zonder begeleiding van een familielid of een ander
naar huis. Ook mag u na het onderzoek de eerste 24 uur niet zelfstandig deelnemen aan
het verkeer. Het gebruik van een taxi, zonder begeleiding, Is ook niet toegestaan. Drink
na het onderzoek de eerste 24 uur geen alcohol, neem geen belangrijke beslissingen en
bedien geen gevaarlijke machines.

Complicaties
Complicaties bij een bronchoscopie komen zeer zelden voor. U kunt een lichte verhoging
van uw temperatuur merken; dit is niet verontrustend.

Wanneer contact opnemen?
U kunt slijm ophoesten waar wat bloed bij zit; dit is normaal. Neem echter contact op
met het ziekenhuizen als u:
 veel helder bloed ophoest (meer dan een half kopje); óf
 wanneer uw lichaamstemperatuur 39°C of meer is; óf
 wanneer u erg kortademig bent

Vóór 16.30 uur
Gelre Apeldoorn:
 Polikliniek Longziekten, ma t/m vrij 8.30 – 16.30 uur, tel: 055 – 581 84 10
Gelre Zutphen:
 Polikliniek Longgeneeskunde, ma t/m vrij 8.30 – 16.30 uur, tel: 0575 – 592 810

Patiënteninformatie wordt
met de grootste zorg
samengesteld. Het betreft
algemene informatie.
U kunt aan deze uitgave
geen rechten ontlenen.
© Gelre ziekenhuizen
www.gelreziekenhuizen.nl

Ná 16.30 uur en in het weekend
Met de Spoedeisende Hulp van Gelre ziekenhuizen via het centrale tel:
Apeldoorn, 055 - 581 81 81; Zutphen, 0575 – 592 592, vraag naar Spoedeisende Hulp.

Volgende dag
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Met uw behandelend arts.

Uitslag van het onderzoek
Een aantal dagen na het onderzoek bespreekt uw behandelend arts de uitslag van het
onderzoek. Hiervoor krijgt u, als u deze nog niet heeft, een afspraak mee.
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