Bronchoscopie onder narcose
Tijdens de bronchoscopie bekijkt de longarts de luchtwegen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp
van een bronchoscoop. Dit is een dunne flexibele slang met een sterke lichtbron en speciale lens. Door
middel van een bronchoscopie kan de arts een goed beeld krijgen van de structuur van het slijmvlies, de
aanwezigheid van ontstekingen en eventuele afwijkingen.
Behalve kijken kan er tijdens het onderzoek ook longslijm of spoelvocht worden afgezogen. Ook kan er, door
middel van kleine ‘hapjes’ (biopsie), borstelen of via een punctie, materiaal van de slijmvliezen of van het
longweefsel worden genomen. Dit wordt in het laboratorium onderzocht.
Voor dit onderzoek wordt u korte tijd (meestal een halve dag) opgenomen.
Het is mogelijk dat het onderzoek niet door uw behandelend arts wordt uitgevoerd.
Voorbereiding
U krijgt van het Opnamebureau een afspraak bij de pre-klinische screening. Hier ontvangt u informatie over
de verdere voorbereiding.
De opname belt één dag voor het onderzoek om het definitieve tijdstip te bevestigen.
Omdat u voor dit onderzoek narcose krijgt, kunt u beter niet zelf autorijden. Vraag vooraf of iemand u naar
huis kan brengen.
Begeleiding naar het ziekenhuis
Wij willen rust en privacy voor alle patiënten waarborgen. Daarom vragen wij u:
 Laat u brengen en halen door één begeleider.
 Uw begeleider wacht tijdens het onderzoek buiten de afdeling. Het is mogelijk te wachten in de centrale
hal van het ziekenhuis of in het bezoekersrestaurant. Uw begeleider kan ook weggaan en u later
ophalen.
Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de afgesproken tijd
bij het opnamebureau (route 0.12).
Vanuit het opnamebureau wordt u naar de verpleegafdeling gebracht.
Het onderzoek
Als u onder narcose bent, brengt de longarts de bronchoscoop voorzichtig via uw mond in uw luchtwegen.
Uw luchtwegen worden niet afgesloten, zodat u rustig door kunt ademen. Indien nodig neemt de longarts
kleine stukjes weefsel (biopten) of cellen weg voor laboratoriumonderzoek. Ook kan er een klierpunctie
worden gedaan. Soms spoelt de longarts een deel van uw long met een zoutoplossing.
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Duur van het onderzoek
De duur van het onderzoek, inclusief de narcose en wakker worden, is ongeveer een ½ uur.
De uitslag
De secretaresse van uw longarts heeft voor u een afspraak op het spreekuur gemaakt. De longarts
bespreekt de resultaten van de bronchoscopie met u. Als er gespoeld is, weefselstukjes of kweken zijn
afgenomen, duurt het een paar dagen voordat de uitslag bekend is.
Meer informatie over weefselonderzoek door de patholoog leest u in de folder ‘Pathologie’. Deze folder is te
vinden op de website www.lzr.nl bij patiëntenfolders - pathologie.
Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u daarmee vóór het onderzoek terecht bij uw
behandelend arts of de longfunctie-analist.
Verhinderd
Wilt u bij verhindering even contact opnemen met de Longfunctieafdeling? Wij zijn op werkdagen te
bereiken van 8.00 tot 17.00 uur, telefoonnummer (0475) 38 26 42.
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