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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Wat is een mediastinoscopie?
Een mediastinoscopie is een kijkoperatie in de ruimte rond de luchtpijp, het 
mediastinum. Tijdens dit onderzoek halen we stukjes van de lymfeklieren 
die daar liggen weg.

Nuchter
In verband met de operatie zijn er regels tot wanneer u eten en drinken 
mag. Ook dit staat beschreven in de folder die u krijgt op de POP 
(preoperatieve polikliniek). Leest u dit alstublieft aandachtig door!

Scheren
Het operatiegebied moet u NIET zelf scheren. Dit gebeurt op de 
operatiekamer. Zo wordt voorkomen dat er misschien kleine wondjes 
ontstaan bij het scheren die infectie kunnen veroorzaken. Voor de operatie 
moet u zich goed wassen/douchen met water en zeep. GEEN bodylotion / 
crème gebruiken! Voor de instructies over eten en drinken voor de operatie 
zie folder Anesthesie en de schriftelijke bevestiging voor de operatie.

De operatie
Op de dag van de operatie doucht u zich met desinfecterende zeep. U doet 
operatiekleren aan en plast nog een keer. Soms krijgt u een medicijn waar u 
rustig van wordt. Daarna gaat u naar de operatiekamer. Hier scheren we uw 
borst als deze behaard is. Voor de narcose krijgt u een infuus in een ader. 
Zodra u slaapt, maken we een kleine snee vlak boven het borstbeen. Via dit 
sneetje schuiven we de scoop naar binnen. Met dit kijkbuisje kunnen we het 
weefsel en de lymfeklieren rond de luchtpijp bekijken. We halen ook stukjes 
lymfeklier weg voor onderzoek. Daarna sluiten we de wond met hechtingen 
die vanzelf oplossen.
Een mediastinoscopie duurt ongeveer 90 minuten.

Mogelijke complicaties (problemen)
Een mediastinoscopie kan soms problemen geven. Zoals een nabloeding of 
een infectie van de wond. Of een klaplong of een schade aan de slokdarm of 
luchtpijp, maar dat komt bijna nooit voor.
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Na de ingreep
Na deze operatieheeft u weinig pijn. Als alles goed gaat en u weinig pijn 
danwel klachten heeft van de narcose mag u dezelfde dag of de dag erna 
naar huis.
Het onderzoek van de weefselmonsters duurt ongeveer een week. Als de 
uitslag er is zal de longarts en/of chirurg die met u bespreken. Het is altijd 
verstandig om iemand mee te nemen naar de afspraak.

Vragen
Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts.
Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het 
beste wenden tot de afdeling waar de behandeling plaats moet vinden. 
Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan contact 
op met het ziekenhuis.

Tot slot
Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan 
vernemen wij dat graag van u.

Polikliniek Chirurgie, route 61 
T 010 297 52 20
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.15 – 16.30 uur
            
       
Belt u tijdens feestdagen, in het weekend, avond of nacht dan kunt u 
contact opnemen met de spoedeisende hulp, de SEH
T 010 297 53 00

www.ikazia.nl
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