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• Jouw thuismedicatie kan je ‘s morgens 
innemen met een slokje water. Genees-
middelen tegen suikerziekte, choles-
terol of bloedverdunners mag je niet 
innemen. Bespreek dit op voorhand 
met jouw (huis)arts.

• Verwijder cosmetica, juwelen, piercings 
en nagellak vooraleer je naar het 
ziekenhuis komt.

• Je hoeft geen pyjama mee te brengen; 
je krijgt een operatiehemdje voor het 
onderzoek.

Verloop van de dag
Bij aankomst in het ziekenhuis meld je
je aan bij de receptie in de inkomhal. Wij
vragen jou om je strikt aan het afspraakuur
te houden. 

campus Rumst:  
zodra je bent ingeschreven, begeef je 
je naar het dagziekenhuis op de eerste 
verdieping; volg hiervoor route 16. 

campus Bornem:  
zodra je bent ingeschreven, begeef je je 
naar het dagziekenhuis op de tweede 
verdieping; volg hiervoor route 150.

Het opnamekaftje dat je aan de inschrijving
hebt meegekregen bezorg je aan de 
secretaresse van het dagziekenhuis. Een 
verpleegkundige begeleidt jou vervolgens 
naar jouw kamer. Daar kan je je omkleden 
en een operatiehemdje aandoen. We 
vragen jou ook om eventuele contact-
lenzen, juwelen en gebitsprothese te 
verwijderen. 

Wat is een  
bronchoscopie?
Een bronchoscopie is een onderzoek van de 
grotere luchtwegen aan de hand van een 
instrument, de bronchoscoop. 

Het onderzoek is pijnloos. Om het ongemak 
te beperken, wordt eerst de keel of neus 
lokaal verdoofd en indien geen contra- 
indicaties krijg je een lichte sedatie. 

Vervolgens wordt de flexibele bronchoscoop 
doorheen de mond of neus ingebracht en 
langzaam naar de luchtpijp en de diverse 
luchtpijptakken doorgeschoven. Tijdens een 
bronchoscopie kijkt de longarts rechtstreeks 
in de grotere luchtwegen. De longarts spoort 
afwijkingen van het slijmvlies op en als het 
nodig is neemt de longarts een weefselstaal 
(biopsie) en/of verricht de longarts een 
longspoeling. Afhankelijk hiervan duurt het 
onderzoek 10 tot 30 minuten.

Praktische 
afspraken
• De dag van de bronchoscopie dien je 

nuchter te zijn: dit wil zeggen dat je 
niets meer mag eten of drinken vanaf 
middernacht (ook geen water). Ook 
roken is vanaf middernacht verboden.

• De laatste 48 uur vóór de opname mag 
je geen alcohol gebruiken omdat dit het 
effect van de verdoving beïnvloedt.



3

De verpleegkundige plaatst vervolgens 
een infuus in jouw arm. Zodra de verpleeg-
kundige melding krijgt dat je aan de beurt 
bent, word je met jouw bed naar de onder-
zoeksruimte vervoerd. Het is aangewezen 
dat je voor het onderzoek jouw blaas nog 
ledigt.

Het onderzoek zelf gebeurt onder lokale 
anesthesie of met een lichte sedatie. Indien 
je een lichte sedatie krijgt, mag je niet 
zelf met de wagen naar huis rijden na het 
onderzoek. Na het onderzoek word je met 
het bed terug naar de kamer gebracht. 
Vanaf 60 minuten na het onderzoek mag 
je wat water drinken. Zodra je iets gegeten 
en/of gedronken hebt, wordt het infuus 
verwijderd en mag je je opnieuw aankleden.

Mogelijke niet-
verontrustende 
bijwerkingen van 
het onderzoek
Na het onderzoek kan je mogelijk last 
hebben van een aantal bijwerkingen.  
Deze zijn echter volledig normaal en 
verdwijnen uit zichzelf.

• een geïrriteerd gevoel bij het slilkken

• moeilijk kunnen slikken

• ophoesten van bloederig slijm:  
dit verdwijnt binnen 1 à 2 dagen

• hoest of kortademigheid na het 
onderzoek: dit kan enkele uren duren

Het is mogelijk dat je de avond van het 
onderzoek wat koorts ontwikkelt. Als je de 
volgende dag nog koorts hebt, vragen wij 
jou contact op te nemen met de huisarts of 
behandelend longarts.

Ontslag
Vooraleer je naar huis mag gaan, komt de 
longarts nog even bij jou langs. Het kan wel 
enkele dagen duren vooraleer de resul-
taten van de bijkomende onderzoeken (bv. 
biopsie) gekend zijn. Op dit moment kan je 
vragen om jouw formulieren van de verze-
kering en eventuele arbeidsongeschiktheid 
te laten invullen. Indien je opnieuw op 
controle moet komen, krijg je een afspraak 
mee voor een volgende consultatie. 

Geef de verpleegkundigen zeker een seintje 
wanneer je de afdeling verlaat. Je hoeft je 
niet te laten uitschrijven aan de opname-
dienst in de centrale inkomhal.

JE KAN ONVERWACHT JOUW 
AFSPRAAK NIET NAKOMEN?

Indien je om een bepaalde reden niet kan 
komen, vragen wij jou om zo spoedig als 
mogelijk het ziekenhuis te verwittigen. 

campus Rumst:
dagziekenhuis: 03 880 96 99
algemeen nummer: 03 880 90 11

campus Bornem:
dagziekenhuis: 03 890 17 43
algemeen nummer: 03 890 16 11



Wij wensen jou een vlot 
onderzoek toe!
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