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Binnenkort wordt u verwacht op de Endoscopie-afdeling voor een thoracoscopie. Een thoracoscopie
houdt in dat men via een buisje (scoop) in uw borstkas (thorax) gaat kijken of er afwijkingen te vinden
zijn.
Het onderzoek kan ruim een uur duren. Het is in principe een pijnloos onderzoek; mocht u echter
klachten krijgen dan is het belangrijk dat u dit tijdens het onderzoek aangeeft.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?
Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, wordt u verzocht zo
snel mogelijk contact op te nemen.

Waar vindt het onderzoek plaats?
Het onderzoek vindt plaats op locatie:

□
□
□

ETZ Elisabeth,

op afdeling…………………………..

ETZ TweeSteden, op afdeling…………………………..
ETZ Waalwijk,

op afdeling…………………………..

Welke voorbereiding is er nodig?
Normaal is er voor dit onderzoek geen voorbereiding nodig. Echter als u bloedverdunners gebruikt
(Ascal®, Sintrom®, Marcoumar® e.d.), is het belangrijk dat u dit vooraf aangeeft bij uw specialist. Deze
bespreekt met u of u tijdelijk moet stoppen met de inname van deze medicijnen.
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Hoe vindt het onderzoek plaats?
Tijdens het onderzoek zit u rechtop en is uw bovenlichaam bloot. Op uw schoot komt een kussen te
liggen waarop u met uw ellebogen kunt steunen. Uw hartslag en uw zuurstof gehalte worden bewaakt
door middel van een vingerclip en indien nodig krijgt u extra zuurstof toegediend via een zuurstof
brilletje.
De punctie vindt achter op de rug plaats. De huid wordt gedesinfecteerd met desinfectans waarna de
plaats van de punctie wordt verdoofd door middel van een injectie. Deze injectie kan een branderig
gevoel geven; dit gevoel verdwijnt snel weer.
Na de verdoving brengt de arts een naald in, tussen twee ribben door, tot in de holte tussen de twee
longbladen. Hier voelt u niets van omdat de plek verdoofd is.
Via deze naald wordt eventueel aanwezig vocht opgezogen. Hierna laat men door middel van het
inspuiten van lucht, de long inklappen. Dit kan een drukkend en benauwd gevoel in de schouder en op
uw borst geven. Dit gevoel duurt niet lang. Als de drain (slangetje) is geplaatst, verdwijnt dit gevoel.
Hierna wordt u verzocht om op uw zij te gaan liggen. U wordt dan afgedekt met steriele doeken om het
infectiegevaar zo klein mogelijk te houden.
De arts maakt een kleine snede in de huid, waar hij met een buisje met camera (scoop) doorheen kan.
Met de scoop bekijkt hij de longbladen in de borstkas. Eventueel worden uit de longbladen nog wat
kleine hapjes genomen. Dit kan pijnlijk en/of gevoelig zijn omdat de longbladen niet verdoofd kunnen
worden.
Na het onderzoek wordt er een drain achtergelaten in de borstkas om overtollig lucht en vocht af te
kunnen voeren. Dit wordt opgevangen in een opvangsysteem. De drain wordt door middel van een
kleine hechting vastgemaakt aan de huid.
In opdracht van uw specialist wordt regelmatig een röntgenfoto gemaakt om te kijken hoe de long zich
ontplooit/herstelt. Op basis van deze foto’s beslist de specialist wanneer de drain verwijderd kan worden.

Hoe komt u aan de uitslag?
Als er vocht en/of weefselhapjes zijn weggenomen, duurt het een paar dagen voordat de uitslag bekend
is. Als de uitslag bekend is, wordt er op de afdeling of op de polikliniek een afspraak gemaakt om de
uitslag met u te bespreken.
Het is aan te raden om, ter ondersteuning, een familielid of naaste mee te nemen.

Risico’s en complicaties
Heel zelden komt bij een thoracoscopie een bloeding van de longvliezen voor.

Tot slot
Als u na het lezen van deze brochure of na de thoracoscopie nog vragen heeft, kunt u op werkdagen
tussen 09.00 en 16.30 uur contact opnemen.
Aan het begin van het onderzoek vertelt de arts of de verpleegkundige u wat er gaat gebeuren. Wanneer
u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem/haar stellen.
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Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Polikliniek Longgeneeskunde:

(013) 221 02 60

Locatie ETZ Elisabeth
Route 22
Locatie ETZ TweeSteden
Polikliniekgebouw, wachtruimte 3
Locatie ETZ Waalwijk
Nummer 56

Longgeneeskunde, 42.478 01-19
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