
 I N F O R M A T I E  V O O R  D E  P A T I Ë N T  

Starre bronchoscopie 

Waarom dit inwendig kijkonderzoek van 
de luchtwegen?  

Een starre bronchoscopie is een onderzoek van de binnenkant van de 

luchtwegen (bronchi) en gebeurt met een starre bronchoscoop. Dit is 

een niet-buigzame camera waarbij door middel van een lens en een licht-

bron de luchtwegen inwendig worden onderzocht en vaak ook behan-

deld. Het onderzoek gaat door onder algemene narcose in het operatie-

kwartier.   

Voorbereiding  

 Uw arts heeft geoordeeld dat een starre bronchoscopie bij u 

noodzakelijk is. Dit kan zijn omdat er een diagnostisch probleem is, 

maar mogelijks ook omdat een behandeling enkel via deze weg kan 

gerealiseerd worden.  

 U wordt of de avond voor de ingreep of de dag zelf opgenomen in 

het ziekenhuis.  

 De anesthesist zal u ook altijd een bezoek brengen om te kijken of de 

narcose veilig kan gebeuren.  
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Campus Aalst 

 Indien u niet bent gehospitaliseerd, dient u zich op de afgesproken 

datum te melden aan de inschrijfbalie in de inkomhal (niveau X-2). U 

zegt dat u komt voor een procedure op de dienst longziekten en dat 

u daarvoor moet worden opgenomen.  

 Vandaar zal u naar de afdeling longziekten worden doorverwezen 

(niveau D+5). U kan zich daar aanmelden aan de balie.  

Onderzoek 

 Een starre bronchoscopie gebeurt onder algemene verdoving 

(narcose) in het operatiekwartier.  

 De anesthesist zal u voor de ingreep uitleg geven hoe u in slaap 

wordt gedaan. 

 Tijdens het onderzoek zal de longarts dan de ingrepen doen die 

vooraf met u besproken zijn. 



Resultaat  

De arts die het onderzoek heeft uitgevoerd, vertelt u op de afdeling een 

eerste resultaat. Als er bij u een stukje weefsel is weggenomen voor 

verder onderzoek in het laboratorium, krijgt u de uitslag daarvan bij de 

volgende raadpleging.  

Nazorg 

U blijft na de ingreep nog even op de ontwaakzaal. Soms moet u daar 

blijven overnachten, afhankelijk van hoe het herstel verloopt. Nadien 

gaat u terug naar de afdeling longziekten.  

De facturatie gebeurt conform de wettelijke bepalingen gedefinieerd in 

het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen (welke jaarlijks wordt 

gepubliceerd). 
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Contactgegevens  
Dienst Pneumologie 

Campus Aalst  

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst  

Tel: 053 72 42 89 

Fax: 053 72 41 50  

Pneumologie.Aalst@olvz-aalst.be 

Campus Asse 

Bloklaan 5 - 1730 Asse  

Tel: 02 300 63 36 

Fax: 02 300 63 35 

Pneumologie.Asse@olvz-aalst.be 

Campus Ninove 

Biezenstraat 2, 9400 Ninove 

Tel: 054 31 20 27 

Fax: 054 31 20 64 

Pneumologie.Ninove@olvz-aalst.be 

 

In geval van nood buiten de 

kantooruren kan u contact op-

nemen met de telefooncentrale 

van het ziekenhuis 

 Aalst: 053-72.41.11  

 Asse: 02-300.61.11  

en dan vraagt u naar de dienst-

doende longarts. 

 

 

 

D i s c l a i m e r  

De informatie in deze brochure is van 

algemene aard en is bedoeld om u een 

globaal beeld te geven van de zorg en 

voorlichting die u kunt verwachten. In iedere 

situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere 

adviezen of procedures van toepassing zijn. 

Deze brochure vervangt dus niet de 

informatie die u van uw behandelend arts 

reeds kreeg en die rekening houdt met uw 

specifieke toestand. Zijn er na het lezen van 

deze brochure nog vragen schrijf deze 

eventueel op en bespreek ze in ieder geval 

met uw behandelend arts. 
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