Mediastinoscopie
Een mediastinoscopie is het kijken in de ruimte tussen de beide longen (mediastinum =
ruimte tussen beide longen; scopie = kijken). Met deze ingreep kunnen we onderzoeken
of langs de luchtpijp afwijkend weefsel of zieke lymfeklieren aanwezig zijn. De uitkomst
van dit weefselonderzoek bepaalt mede de verdere behandeling van uw (long-)ziekte.

De voorbereiding
Voor de operatie heeft u een afspraak bij de anesthesioloog (degene die voor uw
verdoving zorgt tijdens de operatie). Van hem of haar krijgt u een brief mee met
informatie over wat u mag eten en drinken voor de operatie en over welke medicijnen u
wel of niet mag innemen. Voor deze ingreep wordt u meestal twee dagen in het
ziekenhuis opgenomen.

Het onderzoek
Onder algehele narcose (dat wil zeggen dat u in slaap bent gebracht) worden één of
twee sneetjes gemaakt van vijf tot zes centimeter in de hals en/of links naast het
borstbeen. Via een buisje, met aan het uiteinde een lampje, kijkt de arts in het weefsel
rondom de luchtpijp. Via het buisje neemt de arts stukjes weefsel weg. Als het
onderzoek is afgerond, worden de wondjes gehecht. De ingreep duurt ongeveer 1 uur.

De nazorg
Na de ingreep wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Als u goed wakker bent, komt u
weer terug op de afdeling. Hier kunt u rustig bijkomen. De verpleegkundige controleert
regelmatig uw bloeddruk, pols, het wondje en het infuus. U mag gewoon douchen met
de wond.
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Een dag na het onderzoek mag u weer naar huis. De ingreep wordt over het algemeen
als weinig belastend ervaren. De hechtingen zijn meestal oplosbaar, indien dit niet het
geval is worden deze na ongeveer zeven dagen verwijderd door de longarts of de
chirurg.
Soms ontstaat door de ingreep gedurende enkele dagen een hese stem. Meestal
verdwijnt de hese stem weer spontaan (niet altijd).

Uitslag weefselonderzoek
Het weefsel wat tijdens de operatie is verwijderd wordt onderzocht door de patholoog
in het laboratorium. De uitslag is na ongeveer een week bekend en wordt met u
besproken door uw behandelend specialist tijdens de controle afspraak op de
polikliniek.

Tot slot
Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als
aanvulling daarop. U kunt thuis alles nog eens rustig nalezen. Hebt u nog vragen over dit
onderzoek, schrijft u ze dan op en neem gerust contact op met het verpleegkundig
spreekuur longoncologie, nummer 033-8507963. Met algemene vragen kunt u terecht
bij uw behandelend specialist.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

