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Kijkoperatie
achter het
borstbeen
Mediastinoscopie

Door middel van deze informatiefolder wil het
Maasstad Ziekenhuis u informeren over de gang van
zaken rond een kijkoperatie achter het borstbeen.
Deze ingreep wordt ook wel een mediastinoscopie
genoemd. Wij adviseren u deze informatie goed te
lezen.
Wat is een mediastinoscopie?
Een mediastinoscopie is een kijkoperatie achter het
borstbeen in het bovenste deel van de borstholte.
Doel van een mediastinoscopie
Met behulp van een mediastinoscopie kan
onderzocht worden of naast de luchtpijp en
achter het borstbeen afwijkend weefsel of zieke
lymfeklieren aanwezig zijn. Mede op basis van
dit weefselonderzoek bepaalt de arts de verdere
behandeling van uw longziekte.
Voorbereiding
Voor de operatie en de anesthesie zijn meestal enige
voorbereidingen noodzakelijk. Dit wordt ook wel
preoperatieve screening genoemd. Daarom bezoekt
u vooraf het spreekuur van de anesthesioloog.
Voor de operatie moet u nuchter zijn. Informatie over
het nuchter zijn vindt u ook in de folder ‘Anesthesie’
dat het Maasstad Ziekenhuis hierover uitgeeft.
De operatie
De chirurg maakt een kleine snede vlak boven
het borstbeen. Met behulp van een buisje met
aan het uiteinde een lampje (mediastinoscoop)
bekijkt de chirurg het weefsel rondom de luchtpijp.
Met behulp van fijne instrumenten worden door

de mediastinoscoop weefselmonsters (biopten)
genomen uit de lymfeklieren langs de luchtpijp.
De arts sluit het sneetje in de huid met hechtingen.
Wanneer er iets technisch niet goed oplosbaar blijkt
via de kleine operatieopening kan er reden zijn om
de borstholte open te maken, via een kleine opening
vlak naast het borstbeen. De operatie duurt in totaal
ongeveer twee uur.
Mogelijke complicaties
Geen enkele operatie is zonder kans op complicaties.
Ook bij een mediastinoscopie is een normale kans
op complicaties aanwezig. Mogelijke complicaties
zijn een nabloeding, wondinfectie, trombose of
longontsteking. Soms ontstaat een bloeding tijdens
de operatie. Deze is bijna altijd te verhelpen. Als de
borstholte opengemaakt is kan na de operatie rond
de wond een bloeduitstorting aanwezig zijn. Deze
verdwijnt meestal spontaan. Zelden ontstaat een
infectie. Een enkele maal treedt heesheid op. Dit
verdwijnt doorgaans na enkele weken.
Na de ingreep
Na de operatie heeft u niet veel pijn. De eerste dag
kan er wel een drukkend gevoel achter het borstbeen
bestaan. Al snel kunt u weer normaal eten en drinken.
Als alles goed gaat kunt u een of twee dagen na
de ingreep weer naar huis. Het onderzoek van de
weefselmonsters kan enige dagen duren (vijf tot tien).
De longarts of chirurg bespreekt de uitslag met u
tijdens controle op de polikliniek. U krijgt hiervoor
een afspraak mee.
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Meer informatie
Maasstad Ziekenhuis biedt films aan, die enkele
onderzoeken en behandelingen in beeld
brengen. Deze films kunt u thuis op uw gemak
via internet bekijken. U vindt de films op www.
maasstadziekenhuis.nl bij het specialisme
Longgeneeskunde.
Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie 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 de
huisarts of het ziekenhuis.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de
Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de
informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties
understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can
translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü
size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki
sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym
folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

T: (010) 291 19 11
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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