Interventie bronchoscopie

U heeft een afspraak met de longarts gemaakt voor een interventie bronchoscopie.

Wat is een interventie (starre) bronchoscopie?
Een interventie bronchoscopie vindt plaats onder algehele narcose met behulp van een starre
bronchoscoop. Een starre bronchoscoop is een metalen holle buis die via uw mond
ingebracht wordt, waardoor de luchtpijp en bovenste luchtwegen geïnspecteerd kunnen
worden.
Via deze holle buis worden vervolgens diverse instrumenten ingebracht. Om zo afwijkingen in
de luchtwegen te zien. Of om een probleem in de luchtwegen te behandelen. Bijvoorbeeld
het verwijderen van een vreemd voorwerp of het plaatsen van een stent. De ingreep duurt
één tot anderhalf uur.

Afspraak bij de anesthesioloog
 U krijgt een afspraak op het spreekuur van de anesthesioloog (narcotiseur). Hier worden de
bijzonderheden van de narcose met u besproken.
 Het onderzoek vindt onder volledige narcose plaats. Hierover kunt u meer lezen in de CWZfolder ‘Verdoving (anesthesie) bij volwassenen’.

Na het onderzoek blijft u 1 nacht in het ziekenhuis.
Niet eten en drinken (nuchter) op dag van opname
U mag niet eten en drinken (nuchter) op dag van de behandeling.
 Als het onderzoek in de ochtend (vóór 12.00 uur) plaatsvindt mag u niet meer eten vanaf
24.00 uur op de avond voor het onderzoek.
 U tot 6.00 uur ’s morgens helder vloeibaar drinken, zoals water en thee.
 ’s ochtends mag u wel uw medicijnen (behalve plastabletten) innemen met een slokje
water.
 Als het onderzoek ‘s middags plaatsvindt (na 12.00) mag u tot 07.00 uur ’s ochtends licht
ontbijten (zoals een beschuitje met water en/of thee)
 Tot 10.00 uur mag u helder vloeibaar drinken, zoals water en thee.

Bloedverdunnende medicijnen
 Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen of bent u onder controle van de trombosedienst?
Meld dit dan aan uw behandelend arts in CWZ.
 Denk bij bloedverdunnende medicijnen aan bijvoorbeeld acenocoumarol of fenprocoumon
en/of aspirine.
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 Als u bekend bent bij de trombosedienst, neem uw doseerkaart altijd mee naar het
ziekenhuis.
 Het kan zijn dat u tijdelijk moet stoppen met deze bloed- verdunnende medicijnen.
Uw behandelend arts vertelt u hoe lang u voor de ingreep of operatie met het innemen
moet te stoppen en wanneer u weer kunt beginnen met de medicijnen.
 Als u medicijnen gebruikt of overgevoelig bent voor bijvoorbeeld jodium,
verdovingsvloeistof, pleisters of andere stoffen meld dit dan aan de arts, de
verpleegkundige of assistente van polikliniek.
 Meld ook als u een pacemaker (of een ICD) draagt.
 Meld ook of u preventief antibiotica nodig heeft.

Datum opname
Een medewerker van CWZ belt u meestal enkele dagen voor de opname op om deze opname
te bevestigen.

De dag van het onderzoek
U meldt zich op het afgesproken tijdstip op afdeling B22 Longziekten. Na de ontvangst meet
de verpleegkundige uw bloeddruk, de pols en temperatuur en noteert uw medicijngebruik.
Tevens vindt er nog een kort gesprek met uitleg plaats. In overleg met de anesthesioloog
krijgt u zo nodig voor het onderzoek medicijnen toegediend.

Het onderzoek












U krijgt een infuusnaaldje in de arm, om medicijnen door te kunnen geven.
Daarnaast krijgt u een ziekenhuisjasje aan.
Sieraden moet u afdoen en eventueel thuislaten.
Als u een gebitsprothese heeft, moet deze uit.
Vervolgens gaat u, in een bed, naar de behandelkamer.
Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug met uw hoofd iets naar achteren gekanteld.
Voordat de anesthesioloog u narcose middelen via het infuus toedient, wordt eerst de
bewakingsapparatuur aangesloten.
U krijgt algehele narcose.
Nadat u onder narcose bent gebracht wordt er een holle buis voorzichtig tussen de
stembanden door ingebracht in de luchtpijp.
Afhankelijk van de reden van het onderzoek en van wat de arts in de luchtpijp ziet, wordt
de ingreep, zoals met u besproken uitgevoerd.
Tijdens het onderzoek worden de hartslag, hartritme en zuurstof gehalte in bloed bewaakt.

3

Na het onderzoek
 Na het onderzoek gaat u naar de verkoeverafdeling (uitslaapkamer).
 Wanneer u weer goed wakker bent mag u terug naar de verpleegafdeling, waar u voor één
nacht opgenomen wordt.

Klachten na het onderzoek
 Enige tijd na het onderzoek kan een pijnlijke keel en schorre stem, pijnlijke gezwollen tong
en spierpijn in de hals ontstaan. Slikken gaat moeilijker.
 Deze klachten verdwijnen vanzelf.
 Temperatuursverhoging: de temperatuur kan in de loop van de dag/avond oplopen tot
39 graden Celsius.
 Het is mogelijk dat u last krijgt van kortademigheid en hoestklachten ten gevolge van
zwelling van de luchtwegen. Als dit het geval is krijgt u hiervoor medicijnen via het infuus
toegediend.
 U kunt mogelijk wat bloed ophoesten.
 Een pijnlijk gevoel bij het ademhalen komt ook voor.

De uitslag
Wanneer er een diagnostische ingreep (onderzoek om de aard van een ziekte vast te stellen)
is verricht, zal de uitslag van het weefselonderzoek, binnen 3 tot 7 dagen, worden verwacht.
De longarts zal deze uitslag met u en uw naasten bespreken op de polikliniek.
Als u opgenomen blijft, zal de uitslag op de verpleegafdeling besproken worden.

Vragen?
Heeft u voor of na het onderzoek nog vragen, stelt u deze dan gerust. De arts of
verpleegkundige zijn bereid u meer informatie te geven.

Bericht van verhindering
Bent u op de dag van opname verhinderd, bel dan zo spoedig mogelijk afdeling B12.
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Adres en telefoonnummers
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Verpleegafdeling longziekten (B12)
Telefoon (024) 365 77 70
Polikliniek anesthesiologie
Telefoon (024) 365 76 71
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Website: www.longziekten.cwz.nl

