Bronchoscopie

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Hoe werken uw longen? Uw arts kan dit op verschillende manieren
onderzoeken. Vanzelfsprekend kiest hij/zij voor het onderzoek dat het
beste aansluit bij uw klachten en de ziekte die daar mogelijk de
oorzaak van is.

Voorbereiding
Hoe moet u zich voorbereiden op dit onderzoek?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

U dient nuchter te zijn, d.w.z. niet meer eten en drinken vanaf 00:00
uur (twaalf uur ’s nachts)
Medicijnen die u thuis gebruikt neemt u mee naar het ziekenhuis.
Medicijnen die u 's morgens beslist wel moet innemen, kunt u met een
weinig water gebruiken, maar verder moet u als boven vermeld nuchter
blijven
Medicijnen voor suikerziekte en/of plastabletten dient u
's morgens niet in te nemen.
Medicijnen om te inhaleren kunt u gewoon gebruiken.
Zorg ervoor dat iemand u brengt en ook ophaalt.

Alleen van toepassing indien aangekruist:
O

In het scopiecentrum krijgt u bij aankomst medicijnen ter voorbereiding op
het onderzoek. Zorg er voor dat iemand u ophaalt, omdat deze medicijnen
de rijvaardigheid
beïnvloeden.

Het onderzoek
Datum: …………dag ……/……20……

Tijd onderzoek:………… uur, Ede.

O Melden bij het scopiecentrum ............. uur.
U vindt deze afdeling op de eerste etage, B - vleugel, bestemming 104.

O Melden bij de opname …………uur, in de centrale hal.
Men brengt u dan naar de betreffende afdeling.

U wordt naar de behandelkamer van het scopiecentrum gebracht. Eerst
wordt de keel en soms ook de neus verdoofd met een spray. Voor uw gevoel
wordt de keel dik, maar u kunt gewoon blijven slikken. Daarna wordt er nog
wat vloeistof op uw stembanden gedruppeld.
Na het verdoven wordt er met de scoop gekeken. Er is meer dan
voldoende ruimte over om rustig door te ademen. Tijdens de
bronchoscopie kan slijm uit de luchtwegen worden verzameld voor
onderzoeken. Ook kunnen kleine hapjes uit de luchtwegen worden
genomen, hetgeen overigens ten gevolge van de verdoving geen
pijn doet.

Na het onderzoek
U mag na het onderzoek nog 1½ uur niet eten en drinken.
De reden hiervan is dat het klepje, waarmee de luchtwegen worden
afgesloten, tijdelijk niet goed functioneert door de verdoving. Wanneer u dan
iets zou eten of drinken, zou u zich heftig kunnen verslikken.

Uitslag
U krijgt een afspraak mee voor een bezoek aan de behandelend
arts. Dan krijgt u de uitslag te horen.

Vragen
Als u nog vragen heeft over het onderzoek, dan kunt u deze
stellen aan uw behandelend arts. Ook kunt u contact opnemen
met het scopiecentrum, (0318) 43 41 70.
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