Medische
beeldvorming

I N F O R M ATI E V O O R D E PATI Ë N T

RX bronchoscopie

Waarom dit onderzoek?
Een bronchoscopie is een onderzoek waarbij men met een slang van
ongeveer 5 mm (bronchoscoop) in de luchtwegen kijkt. Er kunnen
eveneens stukjes weefsel (biopsies) worden weggenomen, om te laten
onderzoeken in het labo.
Meestal wordt het onderzoek uitgevoerd op de consulatie van
pneumologie, of op de verpleegafdeling.
Soms wordt het onderzoek uitgevoerd op de afdeling medische
beeldvorming. Dit om de bronchoscoop te richten op het
doorlichtingsbeeld.

Voorbereiding


Het is noodzakelijk dat u nuchter blijft vanaf middernacht en dus
niets meer eet of drinkt.



Bij zwangerschap dient u uw behandelende arts of het personeel van
de medische beeldvorming te verwittigen.



Als u rustgevende medicatie krijgt, mag u niet zelfstandig deelnemen
aan het verkeer. Regel in dit geval van tevoren het vervoer van en
naar het ziekenhuis.



Gelieve te urineren voor het onderzoek.



U mag op de ochtend van het onderzoek uw medicijnen innemen met
een klein slokje water. De volgende medicijnen mag u niet innemen
voor de bronchoscopie, op advies van uw arts.
•

Bloedverdunners: (Sintrom®, Marevan®, Marcoumar®, Plavix®,
Ticlid®, Aspirine®) op advies van uw arts worden deze
eventueel enkele dagen voor het onderzoek gestopt. Indien
nodig moet u voor het onderzoek naar het laboratorium om uw
bloed te laten testen.

•

Diuretica (plastabletten): deze kunt u beter ná het onderzoek
innemen.

•

Medicatie tegen suikerziekte: deze moet u innemen ná het
onderzoek. Als u insuline moet spuiten, dient u dit eerst te
overleggen met de arts die u hiervoor behandelt.

Onderzoek


De verpleegkundige brengt u van de wachtzaal naar een kleedkamer.



Indien u een kunstgebit heeft, dient u dit te verwijderen.



U ontbloot het bovenlichaam en wacht tot de verpleegkundige u komt
halen.



Uw keel en mond worden verdoofd met een spray. Dit is nodig om de
natuurlijke hoest – en kokhalsreflex te onderdrukken.



Het onderzoek is niet pijnlijk en uw ademhaling wordt door de
bronchoscoop slechts beperkt belemmerd. U kan gewoon blijven
doorademen. Meestal wordt routinematig tijdens het onderzoek extra
zuurstof toegediend. Uw polsslag en het zuurstofgehalte van het
bloed worden tijdens het onderzoek bewaakt door een apparaatje om
uw vinger.
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U krijgt een bijtring in de mond om te verhinderen dat u per ongeluk
in de bronchoscoop zou bijten.



De bronchoscoop wordt in de mond gebracht doorheen de bijtring.
De longarts onderzoekt uw longen. Het onderzoek en voorbereiding
duren ongeveer 20 à 30 min.



De bronchoscoop en de bijtring worden na het onderzoek verwijderd.



Na het onderzoek mag u zich aankleden en naar huis gaan.

Nazorg


Door de verdoving zou het kunnen dat u na het onderzoek enkele
uren een geïrriteerd gevoel in uw keel heeft. Tevens wordt door de
verdoving het slikken enkele uren bemoeilijkt. De eerste 2 uur na het
onderzoek mag u daarom niet eten of drinken, om verslikken te
vermijden.



Klachten die kunnen optreden de dag van en de dag na het
onderzoek:
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•

Temperatuurverhoging

•

Korter van adem zijn en hoesten

•

Ophoesten van bloed. Dit verdwijnt meestal vanzelf in de loop
van de dag.

•

Een pijnlijke keel, dit verdwijnt vanzelf in de loop van de dag.

Wanneer moet u zeker contact opnemen met het ziekenhuis:
•

Bij hoge koorts

•

Blijvend bloed ophoesten

•

Blijvende kortademigheid of benauwdheid

Resultaat
U ontvangt niet onmiddellijk het verslag van het onderzoek. Uw
behandelende arts ontvangt het resultaat, hetzij elektronisch, hetzij via
de post, na 3 werkdagen.
Het is aan de behandelende arts om u het resultaat van het onderzoek
mee te delen.
U kunt ook zelf na 7 werkdagen uw verslag opvragen via de website
https://www.nexuzhealth.be van de overheid. Meer inlichtingen
hierover kan u inwinnen op het secretariaat van de dienst medische
beeldvorming (X+0).

Annulering
Gelieve 24 uur voor het onderzoek te verwittigen als u niet aanwezig
kan zijn op uw afspraak. Hiermee geven we een andere patiënt de kans
om sneller geholpen te worden.
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Contactgegevens Dienst Medische
Beeldvorming
Campus Aalst
Moorselbaan 164 - 9300 Aalst
Tel: 053 72 42 53
Fax: 053 72 41 23
Mbv.Aalst@olvz-aalst.be
Campus Asse
Bloklaan 5 - 1730 Asse
Tel: 02 300 62 57
Fax: 02 300 62 59
Mbv.Asse@olvz-aalst.be
Campus Ninove
Biezenstraat 2 - 9400 Ninove
Tel: 054 31 20 10
Fax: 054 31 20 15
Mbv.Ninove@olvz-aalst.be
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Disclaimer

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.
Versie 19/08/2019
Goedgekeurd door dokter P. Aerts
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