Longziekten

Bronchoscopie

Bronchoscopie

U komt binnenkort naar de Longfunctie-afdeling voor een bronchoscopie.
Bronchoscopie betekent kijken in de luchtwegen en wordt uitgevoerd met
een bronchoscoop. Dit is een buigzaam slangetje met een sterke lichtbron
en speciale lenzen.
Met een bronchoscopie:
• kan de structuur van het slijmvlies goed worden bekeken.
• kunnen ontstekingen en eventuele afwijkingen worden ontdekt.
• kunnen stukjes weefsel worden weggenomen (biopten) voor 			
onderzoek.

Nuchter zijn (niet eten en drinken)

Het is erg belangrijk dat u zich houdt aan de nuchterheidsregels. Hiermee
wordt voorkomen dat er tijdens de verdoving voedsel en vloeistoffen vanuit
de maag in de longen terecht kunnen komen. Dit kan ernstige gevolgen
hebben.
Hebt u de regels niet (goed) opgevolgd? Dan kan de anesthesioloog
besluiten om de operatie niet door te laten gaan.

Regels rondom eten en drinken

1. Als u wordt opgenomen OP de dag van operatie/behandeling
•
Vanaf 6 uren voor het tijdstip van opname mag u
NIETS MEER ETEN.
•
Tot 2 uren voor het tijdstip van opname mag u
ALLEEN WATER EN/OF WATER MET LIMONADESIROOP DRINKEN.
•
Vanaf 2 uren voor het tijdstip van opname mag u
HELEMAAL NIETS MEER ETEN OF DRINKEN.
2. Als u wordt opgenomen op de dag VÓÓR de operatie/behandeling
De operatie/behandeling vindt pas de volgende dag plaats. U mag eten en
drinken zoals u gewend bent tot het tijdstip van de opname. Na de opname
wordt het beleid rondom eten en drinken met u besproken.
Als de afdeling Opnameplanning contact met u opneemt over de
opnamedatum, hoort u ook welke van bovenstaande nuchterheidsregels voor
u geldt. Dit wordt per e-mail of per post aan u bevestigd.

Het onderzoek

Eerst wordt de keel plaatselijk verdoofd met een spray. Na het verdoven
van de keel druppelt de longarts nog wat verdoving in de luchtpijp. Het
inwerken van de verdoving duurt ongeveer 10 minuten. Het licht in de
onderzoekskamer wordt gedimd en de arts brengt de bronchoscoop in.
Deze gaat via de mond langs de stembanden en komt uit in de luchtpijp en
de bronchiën. U hoeft niet bang te zijn dat u geen lucht meer krijgt, omdat
de luchtwegen niet worden afgesloten. Het onderzoek duurt ongeveer 10
minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek gaat u naar de afdeling Dagverpleging totdat de verdoving
is uitgewerkt. U kunt nog enige tijd een geïrriteerd gevoel in uw keel hebben
en moeite hebben met slikken. U mag vaak al na 1 tot 2 uur weer wat eten
en drinken. De arts zal de uitslag 1 tot 2 weken na het onderzoek met u
bespreken tijdens uw volgende bezoek aan de polikliniek.

Risico’s

U kunt overgevoelig zijn voor de spray die gebruikt wordt voor de lokale
verdoving. Dit uit zich dan in benauwdheid, maar dit komt zelden voor.

Contact

hebt u vragen? De polikliniek Longziekten is bereikbaar van maandag tot en
met vrijdag 8:00 uur tot en met 16:00 uur.
T: 0515 - 48 83 47.
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Hebt u opmerkingen of tips over de informatie in deze folder?
Wij ontvangen ze graag via folders@mijnantonius.nl

