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Inhoud

• Bronchoscopie: de spullen en procedures

• Indicaties

• Commensalen, kolonisten, pathogenen en opportunisten

• Welke zijn relevant

• Beschermingsmaatregelen



Bronchoscopie 

• Fiber/videobronchoscopie
• Starre bronchoscopie

• Diagnostiek: tumor, infectie, ILD, bloedingsbron
• Therapie: sputumplug/-retentie, hemoptoë, corpus alienum, 

stenose

• EBUS
• Diagnostiek



Fiberbronchoscopie

• Introductie nasaal, oraal, tracheostoma, tube





Diagnostiek: Tumor 

• Biopt centraal
• Biopten/brush onder doorlichting
• Spoelen
• Cytologie/histologie
• TBNA



Diagnostiek: Infiltraat 

• Maligne? Infectieus?

• Biopten voor PA (soms ook baclab, mn 
mycobacterien en schimmels)

• Spoelen voor baclab en cytologie



Diagnostiek: Diffuse longafwijkingen

• Meestal óf infectie, óf inflammatoir ziektebeeld.

• Immuunsupressieve therapie, systeemziekten, ILD

• Lavage voor baclab (breed ingezet bij
immuungecompromitteerde patient)

• “Immuno-BAL” bij verdenking ILD

• Soms perifere biopten voor PA en baclab (cryobiopten…)



Diagnostiek- anders 

• Hoest: inspectie voor evt kleine endobronchiale tumor, en 
voor aspect slijmvlies (toch astma?) en dynamiek

• Hemoptoë: zichtbare oorzaak? Uit welk segment?

• Onbegrepen dyspneu: dynamiek luchtwegen, astma tekenen,  
onverwachte stenose



Videobronchoscopie

• Keel (neus) en diepe keelverdoving met lidocaine, ook bij
onderzoek onder sedatie

• Onderzoek zelf vaak hoest

• Aerosol en direct aanhoesten

• Bloedbijmenging

• Regelmatig gekoloniseerde of geïnfecteerde luchtweg



Starre bronchoscoop
Algehele narcose

Grotere instrumenten

Behalve scoop ook 
instrument

• Dilateren 
• Stompe resectie
• Manipuleren

Makkelijk toegankelijke 
luchtweg

Beademingspoort voor HFV 
en reguliere beademing



Starre bronchoscopie

• Bij HFV continue luchtstroom uit open luchtweg

• Veelal bloedbestanddelen in de luchtwegen (indicaties)



Endo-echografie

esophageal ultrasound 
EUS    ( EUS-B)

endobronchial ultrasound 
EBUS







Videobronchoscopie >> EBUS 

• Keel (neus) en diepe keelverdoving met lidocaine, ook bij
onderzoek onder sedatie

• Onderzoek zelf vaak hoest ++

• Aerosol en direct aanhoesten

• Bloedbijmenging ++

• (Regelmatig gekoloniseerde of geïnfecteerde luchtweg)



Flora

• Commensalen
• Aerobe en anaerobe m.o.

• Kolonisten
• Stafylococ, Pseudomonas, 

Aspergillus, atypische
mycobacteriën

• Ziekteverwekkers
• Banaal en opportunistisch
• (myco)bacteriën, schimmels, 

virussen
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• Aspiratie pneumonie

• Mn overdracht op 
medepatienten
• CF

• TBC

• viraal



TB
• Besmettelijk

• Goed te behandelen

• Niet elke TB patient is 
besmettelijk

• Hygiëne maatregelen: in Westen
gedecimeerd vóór de 
tuberculostatica

• Wereldwijd nog grote speler

• MDR, XDR

• Maatregelen op de scopiekamer



• bacillen expositie  al of niet 
besmetting

• besmetting   Mantoux
omslag  10-15% tbc

• primair complex 
bacteriemie  slapende 
bacillen of soms meteen longtb





tuberculose

• minimaal 2 werkzame middelen (anders 
resistentie vorming)

• schema: 2 mnd 3 of 4 middelen, dan 4 mnd 2 
middelen

• minimaal half jaar behandelen

• Contactonderzoek: GGD, Mantoux, quantiferon

• Wereldwijd MDR, XDR groeiend probleem

• Scopie: maatregelen



Viraal

• HIV
• Bloed!
• Transmissie via speeksel/respiratoir secreet tot nu toe nooit 

aangetoond

• COVID-19
• Respiratoir secreet
• Aerosolen
• Handcontact











Sectie pulmonale interventies nvalt

• Er is geen plaats voor bronchoscopie of BAL in de primaire diagnostiek voor 
COVID19. Deze diagnose dient gesteld te worden conform de richtlijnen 
o.b.v. PCR op een neus/keel swab of sputum. Bij twijfel kan een low-dose CT 
thorax kan hierbij ook een rol spelen, volg uw lokale protocol / stem dit af 
met uw radiologen.

• Indien geïndiceerd voor andere redenen moet een BAL bij een COVID19 
positieve of daarvoor verdachte patiënt als hoog-risico ingreep beschouwd 
worden door aerosolvorming. Indicatie stelling voor en besluit vorming o.b.v. 
bronchoscopie uitkomsten dienen wel doordacht te worden. We adviseren 
strikte isolatie maatregelen rondom de procedure Dus FFP2-masker, spatbril, 
beschermende jas met lange mouwen en reinigen van apparatuur conform 
lokaal protocol. 



Richtlijnen

• Indiceren: covid-19 relatieve contraindicatie

• I.p. niet voor covid diagnostiek

• Beperk aanwezig personeel

• Beperk te reinigen materiaal

• Beschermingsmaatregelen masker en oogprotectie

• Screening vooraf (poliklinisch)

• …voortschrijdend inzicht



Werkwijze lumc

• Indicatiestelling
• Bij (verdenking op) Covid-19 zeer terughoudend
• Bij verdenking voorkeur uitstel tot na Covid diagnostiek
• Bij Covid-19 voorkeur uitstel tot na genezing.

• Screening vooraf poliklinisch: testen bij klachten
(afhankelijk van prevalentie)
• Procedure zelf

• Aan eigen bed
• Zo weinig mogelijk te reinigen materiaal (disposable scoop)
• Zo weinig mogelijk personeel
• Adequate protectie





Resumé

• Bronchoscopie geeft blootstelling aan aerosolen

• Mogelijke expositie aan microben en bloedpartikels

• Beschermingsmiddelen nodig

• Procedures bij Covid-19: extra overwegingen en
maatregelen


