
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG  
 

Bronchoscopie 
  

U heeft met uw longarts afgesproken om uw longen te laten onderzoeken 

via een bronchoscopie. Wat is een bronchoscopie? Hoe gaat het 

onderzoek? Moet u zich voorbereiden? Dat en meer leest u in deze 

folder. 

 

Wat is een bronchoscopie? 

Bij een bronchoscopie onderzoekt de longarts met een bronchoscoop uw luchtwegen. Een 

bronchoscoop is een kijkinstrument met een buigzame slang en een lens. Hij brengt deze via 

de mond naar uw luchtwegen en kan dan een gedeelte hiervan bekijken. De bronchoscoop 

komt alleen in de grotere luchtwegen. Via dit kijkinstrument kan de longarts ook slijm 

wegzuigen of kleine stukjes weefsel wegnemen voor laboratoriumonderzoek. 

 

Lees deze instructie goed! Het onderzoek kan alleen doorgaan als u deze instructies 

volgt. 

 

Wat moet u doen? 
 Het is belangrijk dat u voor het onderzoek nuchter bent: vanaf 24.00 uur de avond 

tevoren mag u niet meer eten, drinken en roken. 

 Gebruikt u ’s morgens altijd medicijnen? Vraag dan aan uw behandelend arts of u dit 

moet aanpassen. 

 Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, bijvoorbeeld acenocoumerol (Sintrommitis®) of 

carbasalaatcalcium (Ascal®)? Overleg ook dan vooraf met uw behandelend arts. Vaak is 

dit geen probleem, maar soms adviseert hij u om deze medicijnen gedurende enkele 

dagen voor het onderzoek niet in te nemen. Dit is per medicijn verschillend. Stop nooit op 

eigen initiatief met deze medicijnen! 

 Bent u allergisch voor geneesmiddelen of verdoving? Meld dit dan aan de longarts. 

 Bent u zwanger of denkt u dat u zwanger zou kunnen zijn? Meld dit dan aan de longarts. 

 

Het onderzoek 

Voorbereidingen op de behandelkamer 
De verpleegkundige van de behandelkamer Longgeneeskunde verdooft de slijmvliezen van 

de neus- en de keelholte met een verdovingsspray. Als u een gebitsprothese heeft, vraagt de 

verpleegkundige u om deze uit te doen. De verdovingsvloeistof heeft een bittere smaak en 

geeft u een gevoelloos neus- en keelslijmvlies. 

 



 
 

 

 

 
OLVG Bronchoscopie 2 

 

Het onderzoek 
 De verpleegkundige verzoekt u plaats te nemen op een onderzoeksbed. Hij plaatst een 

klein meetapparaat op uw vinger. Hiermee wordt tijdens het onderzoek uw hartslag en 

zuurstofgehalte in het bloed gecontroleerd. Als het nodig is, krijgt u tijdens het onderzoek 

een beetje zuurstof toegediend via een zuurstofslangetje in uw neus. 

 De longarts brengt via de neus (soms via de mond) de bronchoscoop in de luchtwegen. 

 Het inbrengen van de bronchoscoop geeft kortdurend een benauwd gevoel. Een klein 

deel van de patiënten krijgt een kokhalsneiging als de bronchoscoop achter in de keel 

komt. Het helpt als u rustig doorademt en goed naar de instructies van de longarts 

luistert. U kunt tijdens het onderzoek gewoon doorademen. 

 Tijdens het onderzoek kunt u beter niet praten. 

 De longarts bekijkt de binnenkant van de luchtpijp en de vertakkingen (bronchiën). Soms 

wordt via dezelfde slang wat slijm weggezogen of een klein stukje weefsel (een biopt) 

weggenomen voor laboratoriumonderzoek. 

 Ook kan de arts besluiten de luchtwegen te spoelen. Een kleine hoeveelheid water op 

lichaamssamenstelling wordt dan via de scoop ingespoten en meteen weer afgezogen. 

Het afgezogen vocht wordt in het laboratorium onderzocht. 

 Het spoelen van de luchtwegen en het nemen van een biopt zijn pijnloos. 

 

Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt tussen de 10 en 30 minuten. 

 

De uitslag 
De longarts vertelt u direct wat hij gezien heeft. Als er weefselstukjes of kweken genomen 

zijn, dan duurt het een paar dagen voordat de uitslag van het laboratorium bekend is. Die 

uitslag krijgt u van uw behandelend arts tijdens uw opname of als u terugkomt op de 

polikliniek Longgeneeskunde. Afhankelijk van de uitslag kan verder onderzoek of 

behandeling nodig zijn. De longarts bespreekt dit met u. 

 

Na het onderzoek 

 Na het onderzoek kunt u weer naar huis. Omdat u zich na het onderzoek soms wat slap 

kunt voelen, is het prettig als er iemand bij u is. Deze persoon kan ook met u 

meeluisteren en meedenken als de longarts met u praat na het onderzoek. 

 Als u opgenomen bent in het ziekenhuis gaat u na het onderzoek weer naar de afdeling 

terug. 

 U mag anderhalf uur na het onderzoek niet eten en drinken. De verdoving in de keel 

is dan nog niet uitgewerkt. U zou zich ernstig kunnen verslikken. 

 Het is mogelijk dat u na het onderzoek een geïrriteerd gevoel in uw keel heeft en moeilijk 

slikt. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken, dit verdwijnt meestal vanzelf binnen 

één of twee dagen. Zo niet, neem dan contact op met uw longarts via de polikliniek 

Longgeneeskunde. 

 Als uw luchtwegen gespoeld zijn, is het mogelijk dat u ’s avonds wat koorts krijgt. Dit is 

een normaal verschijnsel. Neem contact op met uw longarts als het de volgende dag niet 

over is. 

 Als u met bloedverdunnende middelen zoals Sintrommitis of Marcoumar gestopt bent, 

kunt u hier na het onderzoek, in overleg met uw behandelend arts, weer mee starten. 
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 Als er stukjes weefsel via de bronchoscoop worden weggenomen, bestaat een kleine 

kans op een bloeding tijdens het onderzoek. Ook is het mogelijk dat u kortdurend wat 

bloederig slijm opgeeft na het onderzoek. Dit is niet erg en het stopt bijna altijd na 1-2 

dagen. Neem contact op met uw longarts via de polikliniek Longgeneeskunde als het na 

een paar dagen niet over is.  

 

Ook als het bloed ophoesten toeneemt, moet u contact opnemen. Vraag ’s avonds of in het 

weekend naar de dienstdoende longarts via het algemene nummer van OLVG.  

 

 

Vragen? 

U kunt ons gewoon bellen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op 

www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw 

zorgverzekeraar of kijk op  www.olvg.nl/zorgnota 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/longgeneeskunde 

 

 

Contact  
polikliniek Longgeneeskunde, locatie Oost 

T 020 510 88 92 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur) 

E longgeneeskunde@olvg.nl  

P2 

 

polikliniek Longgeneeskunde, locatie West 

T 020 510 88 92 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur) 

E polilongziekten-west@olvg.nl 

Route 04 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden 

Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  
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