Mediastinoscopie
(Kijkonderzoek in de borstkas)

1. Inleiding
Binnenkort ondergaat u een mediastinoscopie in het TweeSteden ziekenhuis
op locatie Tilburg. In deze folder leest u informatie over de operatie en krijgt
u een aantal richtlijnen en adviezen die bijdragen aan uw herstel. In de
informatiefolder “Dagbehandeling” of, indien u langer dan een dag wordt
opgenomen, in het “TweeSteden zorginformatie” leest u alles over de
voorbereidingen en gang van zaken rondom uw operatie.
2. Oorzaak aandoening/aanleiding behandeling
Een mediastinoscopie is een kijkoperatie achter het borstbeen in het
bovenste gedeelte van de borstholte. Het is een diagnostisch onderzoek (dat
wil zeggen een onderzoek om een ziekte of probleem vast te stellen) en
levert informatie op die nodig is om te kunnen beslissen welke behandeling
moet worden geadviseerd.
3. Behandeling
De operatie wordt verricht door een chirurg en vindt plaats onder algehele
verdoving (narcose). Via een kleine snede vlak boven het borstbeen, gaat de
chirurg met een korte open buis met een lichtbron (mediastinoscoop) langs
de voorzijde van de luchtpijp naar binnen. Hiermee kan de chirurg, al kijkend
door de buis, achter het borstbeen komen. Achter het borstbeen ligt het
mediastinum, het gebied tussen de rechter- en linkerlong. Hierin liggen
behalve het hart, ook de luchtpijp, slokdarm, bloedvaten, zenuwen,
lymfeklieren en lymfevaten. Met behulp van fijne instrumenten neemt de
chirurg uit de lymfeklieren langs de luchtpijp weefselmonsters (biopten
genaamd) weg voor microscopisch onderzoek. Nadat het onderzoek is
afgerond, worden de wondjes gehecht. De operatie duurt ongeveer een half
uur tot een uur.
4. Mogelijke complicaties na ingreep
Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij de
mediastinoscopie de normale risico’s op complicaties van een operatie zoals
trombose, longontsteking, nabloeding en wondinfectie. Soms treedt heesheid
op na de operatie, meestal verdwijnt dit na enkele dagen. Soms ontstaat een
bloeding, welke bijna altijd zonder verdere uitbreiding van de operatie
verholpen kan worden. Toch is het goed te beseffen dat wanneer er iets
technisch niet oplosbaar blijkt via de kleine operatieopening, er reden kan
zijn om de borstholte open te moeten maken.
5. Na de behandeling
Na de operatie brengt de verpleegkundige u naar de uitslaapkamer. Als u
goed wakker bent, besluit de anesthesist of u weer terug naar de afdeling
kunt. De verpleegkundige zal de zorg op de afdeling overnemen.

De kans op pijn na de operatie is klein. Vooral de eerste dag kan er wel een
drukkend gevoel achter het borstbeen bestaan. Enkele uren na de operatie
kunt u weer normaal eten en drinken. De verpleegkundige zal dit aangeven.
Over het algemeen mag u een dag na de operatie weer naar huis. Na de
operatie kan rond de wond een bloeduitstorting ontstaan. Deze verdwijnt
spontaan zonder problemen. Zelden ontstaat een infectie na deze operatie.
Met de wond kunt u gewoon douchen.
Na vijf tot zes dagen volgt een gesprek op de polikliniek chirurgie en/of
longgeneeskunde. Het onderzoek van de weefselmonsters duurt vijf
werkdagen. Als de uitslag er is zal de specialist die tijdens de controle
afspraak aan u mededelen en met u bespreken.
6. Heeft u nog vragen?

Vóór de operatie

• Bij medische vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek chirurgie.
• Bij vragen over de verdoving tijdens de operatie kunt u contact opnemen
met de polikliniek anesthesiologie.
• Als u voor het afgesproken onderzoek of ingreep bent verhinderd,
verzoeken wij u het planbureau daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te
brengen. In uw plaats kan dan iemand anders worden geholpen.
• Wanneer u koorts heeft, kan de behandeling niet plaatsvinden. Als u
twijfelt of u geholpen kunt worden, neem dan - in het geval van een
geplande operatie in dagbehandeling - contact op met de dagbehandeling
of anders met de polikliniek chirurgie.

Na de operatie
Wanneer zich thuis na de operatie (acute) problemen voordoen, kunt u
contact opnemen met:
• Uw huisarts of huisartsenpost;
• De polikliniek Chirurgie;
• Buiten kantooruren met de spoedeisende hulp.

7. Waar moet ik in TweeSteden ziekenhuis zijn?
Polikliniek chirurgie Tilburg (Route 72)
Polikliniek chirurgie Waalwijk (Route poli Noord)

013-4655580
013-4655580

Planbureau chirurgie Tilburg (Route 72/73)

013-4654397

Polikliniek anesthesiologie Tilburg (Route 88)
Polikliniek anesthesiologie Waalwijk (Route poli Noord)

013-4655171
0416-682732

Dagbehandeling Tilburg (Route 89, 1ste verdieping)
Dagbehandeling Waalwijk (Afdeling 2, 2de verdieping)

013-4655516
0416-682316

Verpleegafdeling longgeneeskunde 4A Tilburg
(4de verdieping)

013-4655372

Spoedeisende Hulp (alléén Tilburg)

013-4655216

8. Tot slot
Wij doen er alles aan om te zorgen dat u naar alle tevredenheid wordt
geholpen. Het kan echter voorkomen dat dingen gebeuren waarover u niet
tevreden bent. Uw ontevredenheid kunt u aangeven bij de verantwoordelijke
medewerker of u kunt de klachtenfunctionaris benaderen door het
klachtenformulier in te vullen op de website (www.tweestedenziekenhuis.nl).
De klachtenfunctionaris zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Kunt
u niet overweg met internet? Dan kunt u bellen met of schrijven naar de
klachtenfunctionaris:
Tel.nr.: 06-53781700
TweeSteden ziekenhuis
Klachtenfunctionaris
Postbus 90107

5000 LA Tilburg

