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Wat is een bronchoscopie? 

Tijdens een bronchoscopie wordt er met een 

bronchoscoop gekeken in de luchtwegen. Een 

bronchoscoop is een lange buigzame slang met een lens 

die via uw mond ingebracht wordt. Indien nodig kunnen 

tijdens het onderzoek kleine stukjes longweefsel 

weggehaald worden. Een bronchoscopie kan worden 

uitgevoerd om een aandoening vast te stellen of te 

behandelen. 

 

Voorbereidingen       

 U bent op de dag van het onderzoek nuchter. Nuchter 

zijn houdt in: vanaf 00.00 uur niet meer eten, drinken 

en roken. 

 Uw keel wordt verdoofd door middel van een spray 

achter in de keel. 

 Als u een gebitsprothese heeft, moet u deze uitdoen. 

 De bovenste  luchtwegen worden verdoofd met een 

vernevelaar. 

 Draag geen knellende kleding. 

 

Het onderzoek 

Uw neus en mond vormen de ingangen naar uw 

luchtwegen en de longen. Hoewel de kleinere luchtwegen 

en de longen niet kunnen worden gezien, maakt het de 

bronchoscoop wel mogelijk om de grootste longtakken te 

bekijken. De longarts en een verpleegkundige zijn bij u. Zij 

leggen u precies uit wat er gaat gebeuren. 

 

 Nadat u plaatselijk bent verdoofd, door middel van 

een keelspray en vernevelen, wordt u verzocht om op 

de onderzoekstafel plaats te nemen. Meestal in een 

half zittende houding. 

 U krijgt een bijtring tussen uw tanden. 

 Het licht wordt gedimd en het onderzoek gaat 

beginnen. 

 De arts brengt de bronchoscoop in via uw mond. Deze 

gaat verder tussen de stembanden door en komt dan 

uit in de luchtpijp. De luchtwegen worden niet 

afgesloten zodat u rustig kunt doorademen. Indien 

nodig wordt extra zuurstof toegediend. 

 Tijdens het onderzoek wordt uw hartslag 

gecontroleerd. 

 

Via een lampje aan het einde van de bronchoscoop kan de 

arts de binnenkant van de bovenste luchtwegen goed 

bekijken. Soms wordt via dezelfde slang wat slijm 

weggezogen of een kleinstukje weefsel (biopt) 

weggenomen voor onderzoek. Het kan nodig zijn om de 

luchtwegen te spoelen. Dit wordt lavage genoemd. Er 

wordt dan steriel zout water via de scoop ingespoten en 

direct weer afgezogen. Het afgezogen vocht wordt dan 

verder onderzocht in het laboratorium.  

 

Het onderzoek duurt ongeveer 15-25 minuten. 

Voorbereiding en onderzoek nemen in totaal ongeveer 

30-45 minuten in beslag. 

 

Na het onderzoek 

 U mag tot anderhalf uur na het onderzoek niet eten 

en drinken. 

 Na het onderzoek heeft u enige tijd een geïrriteerd 

gevoel in uw keel en kan u het gevoel hebben 

moeilijker te kunnen slikken.  

 U kunt na het onderzoek wat bloederig slijm 

ophoesten. Dit verdwijnt vanzelf, meestal binnen 

twee dagen.  

 Als uw luchtwegen gespoeld zijn, kunt u ‘s avonds 

koorts krijgen of een pijnlijk gevoel bij het ademhalen. 

Als dit de volgende dag nog niet over is, neem dan 

contact op met uw arts.  

 Als er stukjes weefsel via de bronchoscoop 

weggenomen zijn, is er een geringe kans op directe 

complicaties, zoals een bloeding, die in het algemeen 

niet ernstig zijn en vanzelf weer overgaan. 

 Als u poliklinisch wordt geholpen, zorg er dan voor dat 

iemand u naar huis kan brengen. In verband met de 

verdoving mag u niet zelf autorijden.  

 

Uitslag 

De arts die het onderzoek heeft verricht bespreekt met u 

direct na afloop de bevindingen. De uitslag van eventueel 

weefselonderzoek is echter niet meteen beschikbaar. In 

principe bespreekt uw behandelend arts, die het 
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onderzoek heeft aangevraagd, de resultaten van het 

onderzoek en de eventuele behandeling met u. 

 

Belangrijk  

Bespreek voor het onderzoek met uw arts, als u: 

 

 allergisch bent voor geneesmiddelen of verdoving 

 zwanger bent 

 een pacemaker of ICD heeft 

 bloedverdunnende medicijnen gebruikt, zoals 

acenocoumarol, marcoumar, ascal of acetylsalizylzuur 

 

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u 

deze in overleg met uw arts voor het onderzoek stoppen. 

 

Plaats en datum onderzoek 

Goes 

 

Datum ________________________________________  

 

om ________________________________________ uur 

 

op afdeling _____________________________________ 

 

Vlissingen 

 

Datum ________________________________________  

 

om ________________________________________ uur 

 

op afdeling _____________________________________ 

 

 

Naam specialist __________________________________ 

 

Vragen 

Heeft u vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op 

met de afdeling waar u verwacht wordt. Als u opgenomen 

bent, kunt u uw vragen stellen aan de verpleegkundige of 

arts op de verpleegafdeling. 

 

Tot slot 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze 

gerust aan uw behandelend arts. 

 

Vragen over u medische conditie 

Kruis aan wat van toepassing is. Neem deze vragenlijst 

mee naar het onderzoek. 

 

Heeft u een afwijking aan uw hart of bloedvaten 

waarvoor u is geadviseerd om bij ingrepen van te voren 

antibiotica te gebruiken? 

 Ja  Nee 

 

Heeft u een pacemaker? 

  Ja   Nee 

 

Bent u momenteel onder behandeling van de 

trombosedienst en gebruikt u sintrommitis of 

marcoumar? 

 Ja   Nee 

 

Gebruikt u andere antistollingsmiddelen? 

 Ja  Nee 

 

Heeft u een stoornis in de bloedstolling? 

  Ja  Nee 

 

Heeft u suikerziekte? 

  Ja  Nee 

 

Heeft u kwetsbare, niet te verwijderen gebitsdelen? 

 Ja  Nee 

 

Heeft u in het verleden een maagoperatie ondergaan? 

 Ja  Nee 

 

Heeft u nog vragen aan uw arts? 

 Ja  Nee 


