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Leerdoelen

• Kennis van endobronchiale anatomie

• Kennis van materialen

• Veilig scopieren bij een hypoxemische geintubeerde patiënt



Anatomie



“Landmarks” centraal

• Trachea: 
• “Kathedraal” bogen (trachea ringen)
• Strepen in de lengte: glad spierweefsel (pars membranacea)

• Hoofdcarina: 
• Scherpe hoek
• Glad spierweefsel in lijnen naar links en rechts



“Landmarks” centraal

Links

Rechts



“Landmarks” Rechts

• Rechter bovenkwab: 
• De eerste (vroege) aftakking naar boven
• 3 ostia (anterior, apex en posterior), klaverblad configuratie

• Bronchus intermedius leidt naar: 
• Middenkwab

• Onderkwab (5 segmenten in beeld)
• Apex rechter onderkwab (rechts in beeld)
• Basale takken (mediobasale tak en basale takken)



“Landmarks” Links

• Linker bovenkwab: 
• De eerste aftakking naar boven
• Opsplitsing in de lingula (2 ostia in de diepte, Superior en Inferior)
• “Mercedes” of Peace-sign markeert Pars Superior met Apico-posterior en 

Anterior

• Ostia onder in beeld: 
• De apex van de linker onderkwab
• Basale takken



Video

Aangepast van:  Dr David Feller-Kopman, John 
Hopkins, USA, Kristin Yang



De bronchoscoop



Specimen collectie



Ezelsbruggetjes

• Pars membranacea aan is de achterzijde: 

• dus links = links, rechts= rechts

• Directe aftakking naar kwab met 3 ostia: Rechter 
Bovenkwab

• Rechter long heeft meer ostia dan links

• Handige site met video’s:

• http://www.bronchoscopy.nl/ J. Daniels, VUmc

http://www.bronchoscopy.nl/


Bronchoscopie bij hypoxemische patient



Resultaten

• Goed te volbrengen in alle 40 pt, gemiddeld BAL totaal 
110 ml

• SaO2 <90% in 2pt, laagst gemeten 84%

• Verbetering van PaO2/FiO2, mediane stijging PaCO2 9.4 
mmHg

• 4 pt (10%) intubatie binnen 8 uur na scopie

• Diagnostische opbrengt in 68% pt



Leerdoelen



Resultaten

• 5/28 minor complications (2x koorts, 1x hypoxemie, 2x 
hypotensie)

• Na scopie verbetering PaO2/FiO2 en stabiele 
hemodynamiek

• Geen pt binnen 2 uur geïntubeerd

• Diagnose in 96% pt, behandelconsequentie bij 71%
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Take home messages

Know your landmarks!
1. Pars membranacea
2. Hoofdcarina
3. Rechter bovenkwab

Bronchoscopie kan veilig worden uitgevoerd bij 
hypoxemische patiënt, ook via NIV




