Bronchoscopie

U bent door uw longarts verwezen naar de functieafdeling voor een
bronchoscopie. Dit betekent dat met een bronchoscoop, dit is een
dunne, flexibele slang met lichtbron, uw luchtwegen worden
bekeken.
U wordt op
....................dag, .............................................., om .................... uur.
verwacht op de functieafdeling.

O Nuchter:

niet eten, niet drinken, niet roken vanaf 24.00 uur de
avond ervóór.

O Licht ontbijt: thee met twee beschuiten vóór 07.30 uur te
gebruiken.
Tussen 07.30 uur en 10.00 uur mag u nog wel een
kopje thee drinken.
De bronchoscopie vindt plaats om ............................ uur.
Bent u allergisch voor geneesmiddelen of verdoving, gebruikt u
medicijnen (bijvoorbeeld voor diabetes of bloedverdunnende
medicijnen) of als u zwanger bent, laat dit dan vóór het
onderzoek weten aan de behandelend specialist.
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Voorbereiding voor het onderzoek
Vindt het onderzoek ‘s morgens plaats, mag u niet meer eten,
drinken en roken vanaf 24.00 uur de avond ervóór en blijft u nuchter
tot na het onderzoek.
Als u ‘s middags wordt geholpen kunt u op de dag van het
onderzoek licht ontbijten, (zie pagina 1).
Na 10.00 uur blijft u nuchter (niet meer eten, drinken en roken).
Houdt u er rekening mee geen knellende kleding te dragen.
Uw blaas moet voor het onderzoek leeg zijn.
Drie kwartier (45 minuten) vóór het onderzoek krijgt u, ter
voorbereiding van de bronchoscopie, tabletjes, die u met weinig
water in dient te nemen. Deze tabletjes krijgt u als u zich meldt op de
functieafdeling. De tabletjes zijn voor de speekselvermindering en
ontspanning.
Het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten: 15 minuten voor het
verdoven en 15 minuten voor het onderzoek zelf.
Eerst wordt de keel en eventueel de neus verdoofd met een
keelspray. Dan worden de luchtwegen verdoofd door verdoving
achter de tong in de luchtwegen te druppelen. Als u op de
onderzoektafel heeft plaatsgenomen worden de luchtwegen
geïnspecteerd.
Uw luchtwegen worden niet afgesloten, u kunt rustig doorademen.
De longarts en de verpleegkundige zijn bij u en leggen u precies uit
wat er gaat gebeuren.
Ook kunnen stukjes slijmvlies worden weggenomen voor verder
onderzoek (een biopsie). Dit is niet pijnlijk.
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Na het onderzoek
Als het onderzoek is afgelopen gaat u naar de uitslaapkamer waar u
ongeveer 2 uur verblijft voor observatie. Het kan zijn dat u een tijdje
een geïrriteerd gevoel in uw keel hebt en wat moeilijk slikt. Een
enkele keer kan wat bloed worden opgehoest.
Na het onderzoek mag u de eerste 2 uur niet eten en drinken omdat
u zich kunt verslikken door de verdoving.
Daar u door de verdoving wat suf kunt worden, kunt u niet alleen
naar huis. Wij raden u aan om iemand mee te nemen. Die u naar
huis kan begeleiden. U mag zelf niet rijden!
De uitslag
Uw behandelend specialist zal de uitslag met u bespreken. Als er
weefselstukjes zijn genomen, duurt het 7 á 10 dagen voordat de
uitslag bekend is.
Vragen
Als u, na het lezen van deze folder, nog vragen heeft kunt u ons
bereiken op telefoonnummer (0223) 69 66 66.
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