Bronchoscopie onder sedatie
Longgeneeskunde

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Bronchoscopie onder sedatie

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een afspraak bij het
scopiecentrum van het Dijklander Ziekenhuis te Hoorn

U wordt verwacht voor een bronchoscopie
Op:______________________ dag
Datum: _______________________
Opnametijd: _________________ uur
Aanvang onderzoek:_____________uur
U meldt zich bij de informatiebalie in de centrale hal

Een bronchoscopie is een onderzoek waarbij de longarts met een bronchoscoop in
uw luchtwegen (bronchiën) kijkt. Een bronchoscoop (= scoop) is een kijkinstrument,
waarmee via een dunne buigzame slang en een lens de luchtwegen worden
onderzocht. Bovendien kunnen via dit kijkinstrument zonodig kleine stukjes weefsel
worden weggenomen.

De opname

De assistente heeft voor u een afspraak gemaakt voor de bronchoscopie.
Het feit dat de bronchoscopie onder sedatie plaatsvindt zorgt ervoor dat u op het
scopiecentrum 6e etage opgenomen wordt. Op de afgesproken dag en tijd mag u
zich melden bij de receptie van het ziekenhuis. U wordt dan door de gastvrouw naar
het scopiecentrum gebracht. Hier worden controles gedaan zoals o.a. het meten
van uw bloeddruk en pols.
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De voorbereiding
Vertel uw arts als u:
•
•
•

allergisch bent voor geneesmiddelen of verdoving;
zwanger bent;
bloedverdunnende middelen zoals Sintrommitis of Marcoumar gebruikt.

Voor het onderzoek mag u vanaf 24 uur ‘s nachts niet meer eten. Medicijnen mag
u blijven gebruiken en tot 2 uur voor de opnametijd mag u maximaal 2 bekers
water drinken. Als u inhalatiemedicatie gebruikt dan moet u deze op de dag van het
onderzoek gebruiken.
Het is verstandig geen knellende kleding te dragen.
Indien u een gebitsprothese heeft, wordt u gevraagd deze uit te doen tijdens het
onderzoek. Daarna verdooft de arts of de verpleegkundige uw keel en mond enkele
malen met een verdovingsspray. Dit is nodig om het kokhalsreflex weg te nemen.
De verdovingsspray heeft een bittere bananensmaak en geeft u een gevoelloze
keel. Het slikken gaat nu moeilijker. Er wordt ook nog verdovingsvloeistof in de
luchtwegen gedruppeld. Dit kan een hoestprikkel veroorzaken die na enkele
seconden weer verdwijnt.

Het onderzoek

Voor het onderzoek brengt de arts een infuusnaaldje in. Hierdoor wordt een
vloeistof gespoten waardoor u in slaap valt en de bronchoscopie niet bewust mee
zal maken.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek

U zit in een stoel of ligt op een onderzoektafel. U kunt tijdens het onderzoek
gewoon doorademen. Via een lampje aan het eind van de scoop kan de arts de
binnenkant van de luchtpijp en de vertakkingen ervan bekijken. Soms wordt via
dezelfde slang wat slijm weggezogen en/of een klein stukje weefsel (een biopt)
weggenomen voor microscopisch onderzoek. Soms vindt de arts het noodzakelijk
dat de luchtwegen worden gespoeld (lavage). Een water-zout oplossing wordt dan
via de scoop ingespoten die meteen weer wordt afgezogen. Het afgezogen vocht
en eventueel weggenomen stukje weefsel worden op het laboratorium onderzocht.
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Het spoelen van de luchtwegen en het nemen van een biopt zijn pijnloos. Het
onderzoek neemt tussen de 10 en 30 minuten in beslag.

De nazorg

Als het onderzoek is afgelopen wordt u teruggebracht naar de uitslaapkamer
van het scopiecentrum. Als u wakker bent, mag u in de loop van de ochtend met
ontslag. Dit wordt door de verpleegkundige overlegd met de arts. Het is verstandig
een begeleider mee te nemen. Het is belangrijk dat u tot 2 uur na het onderzoek
niet eet en/of drinkt. De verdoving in de keel is dan nog niet uitgewerkt en u zou
zich daardoor kunnen verslikken. Begin met een slokje water. Als u zich niet verslikt
mag u weer alles hebben. Het kan zijn dat u een tijdje een geïrriteerd gevoel in uw
keel hebt en wat moeilijk slikt.
Ook kan het zijn dat u na het onderzoek wat bloederig slijm ophoest. Hierover
hoeft u zich geen zorgen te maken, het verdwijnt vanzelf weer, binnen 1 tot 2
dagen. Als uw luchtwegen gespoeld zijn (lavage) kan het zijn dat u ‘s avonds koorts
krijgt, of een pijnlijk gevoel bij het ademhalen. Dit is een normaal verschijnsel. U
kunt zonodig een Paracetamol innemen. Als het de volgende dag nog niet over is,
neem dan contact op met uw longarts. Als er stukjes weefsel via de bronchoscoop
weggenomen worden, is er geringe kans op directe complicaties (zoals bloedingen)
die in het algemeen niet ernstig zijn en vanzelf weer overgaan.

Tot slot

Deze informatie is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie die u van uw
arts heeft ontvangen. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig na te
lezen. Heeft u nog vragen over dit onderzoek, schrijft u ze dan op en neem contact
op met het scopiecentrum, telefoon 0229-257281.
Met algemene vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist, die ook de
uitslag van het onderzoek aan u zal meedelen en bespreken.
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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