Laparoscopie
Deze folder gaat over een laparoscopie, een kijkoperatie in de buik. In deze folder
vertellen we u over de ingreep: hoe u zich kunt voorbereiden, de mogelijke risico’s en wat
u moet weten als u weer naar huis gaat. De informatie in deze folder is algemene
informatie. Dat wil zeggen dat niet alles op u van toepassing hoeft te zijn. Heeft u na
het lezen van de informatie nog vragen, stel ze gerust aan uw arts en/of
verpleegkundige.

De operatie
Een laparoscopie is een kijkoperatie waarbij de chirurg via kleine steekgaatjes in de
buikholte kan opereren. Bij een diagnostische laparoscopie is de ingreep nodig om
duidelijkheid te verschaffen: bijvoorbeeld bij onverklaarde buikpijn of wanneer er bij
eerder onderzoek een afwijking in de buik is gevonden, waarvan de aard en omvang nog
onduidelijk is. Tijdens zo’n kijkoperatie wordt soms ook een ‘echte’ operatie uitgevoerd,
bijvoorbeeld als tijdens de ingreep blijkt dat de blinde darm ontstoken is.
De laatste jaren worden steeds meer aandoeningen laparoscopisch geopereerd.
Voordelen zijn de kleinere wondjes in vergelijking met een open operatie. Vaak is de
pijn na operatie ook minder en de opnameduur korter. Niet elke operatie in de
buikholte kan laparoscopisch. Dit is afhankelijk van diverse factoren: eerdere operaties,
de grootte van de afwijking en soms de algehele conditie van de patiënt.
Veel voorkomende ingrepen die de chirurg laparoscopisch doet zijn het verwijderen van
de blinde darm, de galblaas, de maag, een stuk dikke of dunne darm, de endeldarm, de
milt, een bijnier, het corrigeren van een verzakking of het verhelpen van refluxklachten.
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Een laparoscopische operatie vindt plaats onder algehele narcose. Er wordt meestal een
camera ingebracht via een incisie(snee) bij de navel. Om in de buik goed te kunnen
opereren worden er meestal 2-4 werkkanalen gemaakt waardoor instrumenten worden
ingebracht. Het aantal is afhankelijk van de noodzaak en het soort operatie. Tijdens de
operatie wordt de buik met koolzuurgas opgeblazen om voldoende werkruimte te
creëren.
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Na de operatie
Meestal heeft een patiënt na de operatie een zuurstofslang in de neus en een infuus in
de arm. Soms heeft de patiënt ook een blaaskatheter, een maagsonde of een drain
(slangetje in de buik om wondvocht uit te leiden). Door het gebruikte koolzuurgas kan
het middenrif geprikkeld worden. Patiënten kunnen hierdoor nog wel eens last hebben
van pijn aan de schouder. Het herstel na de operatie is onder meer afhankelijk van de
algehele conditie van de patiënt en de grootte van de operatie.

Complicaties
Geen enkele operatie is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij de
laparoscopie de normale risico’s op complicaties zoals nabloeding, wondinfectie,
trombose en longontsteking. De kans op complicaties bij alleen een laparoscopie
is klein.
In zeer zeldzame gevallen worden de urinewegen, darmen of een bloedvat beschadigd.
De gevolgen zijn soms pas zichtbaar als u al uit het ziekenhuis ontslagen bent.
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Bij ernstige buikpijn, koorts, braken of pijn in de nierstreek (aan de zijkant van de rug) is het verstandig direct
contact op te nemen met de Spoedeisende Hulp van Meander Medisch Centrum.
Afhankelijk van welke verrichting tijdens de laparoscopie wordt uitgevoerd, kunnen er andere complicaties
optreden. U leest daarover meer in de betreffende folder van de diverse aandoeningen.

Op de polikliniek
De chirurg bespreekt met u de reden van opname en operatie. Vaak vindt poliklinisch vooronderzoek plaats.
Ook heeft u voor uw operatie een afspraak op het preoperatieve spreekuur van de anesthesioloog.

Voorbereiding voor de periode na de operatie
Voordat u wordt opgenomen, kunt u al het een en ander regelen voor als u na de opname thuis nog verder
moet herstellen van de operatie. U kunt nog pijn hebben en zich slap voelen, waardoor u mogelijk nog niet in
staat bent om normaal te functioneren. Bij een druk huishouden is na thuiskomst enige hulp wenselijk.
Bespreek dit van tevoren met uw chirurg of huisarts.

Op de dag zelf
Als u op de dag van de operatie wordt opgenomen, moet u zich aan de nuchterregels houden die u van de
anesthesioloog op het preoperatieve spreekuur heeft gekregen.
Op de afdeling krijgt u operatiekleding aan. Vlak voor de operatie krijgt u meestal een medicijn waar u slaperig
van kunt worden.

Naar huis
De opnameduur is erg afhankelijk van de soort operatie en het herstel. Bij ontslag krijgt u uitleg over de wondzorg
en nacontrole. De chirurg heeft u na de operatie al de bevindingen van de ingreep uitgelegd. Soms volgt ook nog
een uitslag van het weefselonderzoek.

Wie kunt u bellen als u thuis bent en er is iets mis?
Als u weer naar huis gaat, kan het zijn dat u last krijgt van een verhoogde lichaamstemperatuur.
Een temperatuur tot 38,0 graden Celsius is normaal. Maakt u zich daarover geen zorgen.
Maakt u zich zorgen of heeft u andere problemen als gevolg van het onderzoek/de behandeling, dan kunt u bellen
met uw specialist in het ziekenhuis.
Bij een meerdaagse opname geldt:
 Tot één week na het onderzoek/de behandeling belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
o Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 16.30 uur) naar de polikliniek van het betreffende
specialisme.
o Vraagt u buiten kantooruren (16.30 - 8.00 uur) naar de verpleegafdeling van het betreffende
specialisme.
Bij een behandeling in dagopname geldt:
 Tot één week na het onderzoek/de behandeling belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
o Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 16.30 uur) naar de polikliniek van het betreffende
specialisme.
o Vraagt u buiten kantooruren (16.30 - 8.00 uur) naar de Spoedeisende Hulp.
Bij problemen meer dan een week na ontslag neemt u eerst contact op met uw huisarts of met de
Huisartsenpost, tenzij anders is afgesproken met de specialist.
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Vragen
Hebt u voor of na de operatie nog vragen, stelt u deze gerust aan uw behandelend arts. Het is verstandig om uw
vragen van tevoren op te schrijven. Dan weet u zeker dat u niets vergeet.
1. __________________________________________________________________________________?
2. __________________________________________________________________________________?
3. __________________________________________________________________________________?
4. __________________________________________________________________________________?
5. __________________________________________________________________________________?
6. __________________________________________________________________________________?

Contact
U kunt het ziekenhuis bereiken via het algemene telefoonnummer: 033 - 850 50 50.
Als u een afspraak wilt maken of verzetten, belt u met het afsprakennummer 033 - 850 60 70.
Zie voor meer informatie de website www.heelkunde.nl
Hier vindt u onder andere (aanvullende) informatie over behandelmogelijkheden van diverse ziektes en
aandoeningen.

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