
Beste mevrouw, meneer

In samenspraak met jouw arts werd er besloten om bij 
jou een bronchoscopie uit te voeren.

In deze brochure vind je algemene informatie over 
het verloop, de voorbereiding en de risico’s van dit 
onderzoek.

Als je na het lezen nog vragen hebt, aarzel dan niet om 
contact op te nemen met jouw behandelend arts of met 
het verpleegkundig personeel.
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Hoe verloopt een 
bronchoscopie?

• Het onderzoek duurt 5 à 20 minuten. Je moet er wel 
 rekening mee houden dat de voorbereiding en de nazorg 
ook enige tijd in beslag nemen. 

• Tijdens het onderzoek zit je rechtop in een aangepaste 
stoel en krijg je wat extra zuurstof toegediend.

• Heb je een tandprothese, dan vragen we je om deze te 
verwijderen.

• Vervolgens verdoven we jouw keel met een spray.
• Via een mondstuk (bijtblokje) brengt de arts de 

 bronchoscoop via de stembanden tot in de luchtpijp.
• Tijdens het onderzoek is het belangrijk om rustig te 

blijven ademen, de arts en verpleegkundige leggen je 
heel precies uit wat er gaat gebeuren.

• Indien nodig dienen wij je net voor het onderzoek een 
lichte verdoving toe, zodat je wat rustiger bent.

Nazorg

Na het onderzoek:
• blijf je nog ongeveer een uur ter observatie in het 

ziekenhuis;
• raden wij je aan om voldoende te rusten en grote 

inspanningen te vermijden;
• mag je vanwege de verdoving niet zelf met de  wagen 

rijden;
• mag je na 1,5 uur opnieuw eten en drinken. 

Wat is een  
bronchoscopie? 

Een bronchoscopie is een onderzoek waarbij de arts met 
behulp van een flexibel kijkinstrument de binnenzijde van 
jouw luchtwegen bekijkt.

Via een bronchoscopie wil de arts een rechtstreeks beeld 
 krijgen van:
• de structuur van het slijmvlies;
• de aanwezigheid van ontstekingen en eventuele 

afwijkingen;
• zo nodig worden kleine stukjes slijmvlies weggenomen 

voor verder onderzoek.

Een bronchoscopie is niet pijnlijk, maar de verdoving van 
de keel kan je mogelijk als vervelend ervaren.

Voorbereiding 

Voor het onderzoek:
• moet je nuchter zijn. D.w.z. dat je 6 uur voor het 

onderzoek niets mag eten of drinken;
• bespreek je met jouw arts het gebruik van jouw 

 medicatie. Soms is het nodig om vooraf te  stoppen 
met het innemen van bepaalde medicijnen (bv. 
bloedverdunners).

Dit onderzoek kan ambulant, via een dagopname, worden 
uitgevoerd, wat wil  zeggen dat je hiervoor niet in het 
ziekenhuis moet over nachten.

Heb je een hospitalisatieverzekering, verwittig de 
verzekeringsmaatschappij dan vooraf.

Complicaties en 
 bijwerkingen

Een bronchoscopie is een veilig onderzoek en wordt over 
het algemeen goed verdragen. Geen enkele  medische 
ingreep is echter zonder risico. Er bestaat dus steeds een 
minimale kans op complicaties.

Hieronder vind je enkele ongemakken die je kan 
verwachten, maar die geen reden tot ongerustheid hoeven 
te zijn!
• Een lichte irritatie van de keel.
• Ophoesten van enkele bloedfluimen.
• Hoesten.
• (Ril)koorts die plots kan optreden, maar die na inname 

van Dafalgan®, Paracetamol® of een ander koortswerend 
middel ook weer verdwijnt.

• Zéér zeldzame complicaties zijn: infecties,  bloedingen en 
een klaplong. 

Wanneer deze ongemakken langer dan 24 uur aan houden 
of er problemen ontstaan waarover je je zorgen maakt, 
aarzel dan niet om ons telefonisch te contacteren op het 
nummer 03 443 35 57:
• maandag tot donderdag: van 9 tot 17 uur;
• vrijdag: van 9 tot 15 uur.
Buiten deze uren kan je, zo nodig, contact opnemen met 
jouw huisarts.
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