
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OLVG, locatie West  
 

Sneldiagnostiek bij een 

longafwijking/longcarcinoom 
 
 
Als er op een röntgenfoto van de longen een afwijking is gezien, wordt u doorverwezen naar 

de longarts. Om meer duidelijkheid te krijgen over de aard van de afwijking, is een aantal 

aanvullende onderzoeken noodzakelijk. Wij proberen deze onderzoeken zo snel mogelijk 

achter elkaar te laten plaatsvinden om de periode van onzekerheid voor u zo kort mogelijk te 

laten zijn. Hiertoe heeft de longafdeling een speciaal sneldiagnostiek-programma ontwikkeld. 

 

Wat is het sneldiagnostiek-programma? 

Na het eerste bezoek aan de longarts krijgt u afspraken mee voor een aantal onderzoeken. 

Een longverpleegkundige zal deze afspraken maken en uitleggen waar u moet zijn en wat u 

kunt verwachten. De mogelijkheid bestaat dat niet alle onderzoeken nodig blijken, omdat er 

na een bepaald onderzoek al voldoende duidelijkheid is verkregen over de aard van de 

afwijking. In dat geval krijgt u daarvan bericht en worden de onderzoeken die niet meer nodig 

zijn, afgezegd. 

 

De onderzoeken 

Na het eerste bezoek krijgt u in principe een afspraak voor de volgende onderzoeken: 

 

 CT-scan van de longen 

Na dit onderzoek krijgt u een cd mee met de foto's erop. Deze cd neemt u mee naar de 

andere onderzoeken. 

 Bronchoscopie 

Hierbij worden met een dun slangetje waarop een cameraatje en een lampje bevestigd 

zijn, uw luchtwegen bekeken, waarbij een weefselbiopt genomen kan worden voor 

microscopisch onderzoek. 

 PET-scan 

Bij dit onderzoek worden isotopen (speurdosis van een radioactieve stof) foto's gemaakt 

om de afwijking en de eventuele uitbreiding hiervan verder te onderzoeken. Deze 

scanner staat opgesteld in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en daarom moet dit 

onderzoek daar plaatsvinden. 

 Longfunctieonderzoek 

Een onderzoek waarbij de longinhoud wordt gemeten. 

 

Na de onderzoeken 

Na de onderzoeken bezoekt u de longarts opnieuw, waarbij de uitslag van de onderzoeken 

en meestal ook de diagnose worden besproken. Soms lukt het echter toch niet om met 

bovenstaande onderzoeken tot een zekere diagnose en/of definitieve stadiëring te komen. 
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Dan is er nog aanvullend onderzoek nodig. Indien mogelijk worden vervolgens ook de 

behandelingsmogelijkheden met u besproken. Hierbij zal de verpleegkundige in principe ook 

zoveel mogelijk aanwezig zijn om nadien beter op vragen van uw kant te kunnen inspelen. 

 

Tot slot 

Heeft u nog vragen, stel die dan gerust aan de arts. Of bel met de afdeling Longziekten. 

 

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 
 

 

Contact  
Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?  

Bel dan zo snel mogelijk met  de afdeling. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats 

komen. 

 
 

 

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene_voorwaarden 

Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht 
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