Patiënteninformatie

Functieafdeling
Longgeneeskunde

Bronchoscopie

Bij een bronchoscopie worden de luchtwegen (bronchiën) onderzocht
met behulp van een scoop: een soepele slang. Deze wordt via de mond
ingebracht. Het onderzoek vindt plaats op de endoscopieafdeling
(route 7.4) van het ziekenhuis.
Voorbereiding
U mag tot 6 uur voor het onderzoek nog eten (licht ontbijt
bestaande uit een beschuit of cracker met jam, geen boter). Tot 2
uur voor de opname mag u kleine hoeveelheden helder vloeibaar
(thee of koffie (met suiker), water of aanmaaklimonade) drinken.
Heeft u diabetes, dan dient u uw medicijnen aan te passen. Bent u
bij uw huisarts onder controle voor diabetes, dan kunt u contact
opnemen met uw huisarts als u hier vragen over heeft.
Gebruikt u medicijnen om te inhaleren dan mag u deze nog
gebruiken. Ook mag u ‘s morgens nog uw tanden poetsen.
Bij gebruik van bloedverdunners overlegt uw behandelaar van te
voren of u hier wel of niet mee door moet gaan. Als u andere
medicijnen gebruikt dan kunt u deze met een beetje water
innemen, tenzij uw behandelaar dit anders aangeeft. Wilt u
nagellak verwijderen, indien u dit gebruikt, in verband met meting
van het zuurstofgehalte in het bloed via uw vinger.
Verhinderd en vragen
Mocht u eventueel niet op de afgesproken tijd aanwezig kunnen zijn,
neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de receptie van de
functieafdeling, telefoonnummer 0543 54 46 70, zodat een nieuwe
afspraak gemaakt kan worden. Ook als u na het lezen van deze
informatie nog vragen hebt, kunt u gebruik maken van dit
telefoonnummer.
Het onderzoek
Eventuele prothesen (kunstgebit, bril) kunt u af of uit doen in de
onderzoekskamer. Tijdens het onderzoek worden uw hart,
zuurstofgehalte in het bloed en de bloeddruk goed in de gaten
gehouden. De scoop wordt ingebracht via de mond. Deze past
gemakkelijk in de luchtwegen, waardoor het geen benauwdheid zal
veroorzaken.

Tijdens het onderzoek kan er wat weefsel voor onderzoek verkregen
worden.
Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.
Nazorg
Na het onderzoek vertelt de verpleegkundige wanneer u weer mag
eten en drinken. Als u zich goed voelt, kunt u na overleg met de
verpleegkundige naar huis. Wij adviseren u iemand mee te nemen die
zorgt voor het vervoer terug naar huis. Wanneer er tijdens het
onderzoek wat weefsel is weggenomen voor onderzoek, kan er na een
flinke hoestbui wat bloed bij het slijm zitten.
De uitslag
De definitieve uitslag van het totale onderzoek krijgt u van uw
behandelend arts tijdens uw vervolgafspraak op de polikliniek of op de
verpleegafdeling, indien u opgenomen bent.
Als u na het onderzoek erg benauwd bent dan kunt u een extra
inhalatie nemen of contact opnemen met de longarts.
Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u terecht bij
de secretaresse van de Functieafdeling, telefoon: 0543 54 46 70, of bij
de behandelend arts of huisarts.
Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een
geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy.
Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten
en plichten van de patiënt'. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij
de patiënteninformatie in de centrale hal.
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