Thoracoscopie
Longgeneeskunde

Inleiding
U heeft een afspraak op de longfunctie voor een thoracoscopie. Deze folder geeft algemene informatie over deze
behandeling.

Wat is een thoracoscopie?
Een thoracoscopie is een kijkoperatie waarbij met een camera (thoracoscoop) de buitenkant van de longen en het
borstvlies bekeken worden. Zo nodig kunnen er weefselmonsters voor onderzoek afgenomen worden.

Voorbereiding
Houd bij de voorbereiding op de thoracoscopie rekening met het volgende:
■ U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn;
■ Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, meldt dit dan van te voren bij uw longarts;
■ Voorafgaand aan dit onderzoek is opname op de longafdeling noodzakelijk;
■ Na opname op de longafdeling wordt u in een bed naar de verkoeverkamer van de OK gebracht en krijgt u
een infuusnaaldje in het ruggemergvocht ingebracht met pijnstillende medicatie en een infuus in de arm of hand.
■ Afhankelijk van de planning wordt u direct naar de longfunctieafdeling gebracht of wordt u teruggebracht naar
de longafdeling en krijgt u later op de ochtend de ingreep

Behandeling
Het onderzoek vindt plaats in een behandelkamer van de longfunctie.
U wordt gevraagd in zijligging op een brancard te gaan liggen. Met behulp van een echoapparaat bepaalt de longarts
de plaats waar de thoracoscoop ingebracht wordt. Deze plek wordt met een injectie (spuit) plaatselijk verdoofd.
Vervolgens worden steriele doeken over uw lichaam gelegd. U mag deze doeken niet aanraken omdat de ingreep
steriel moet gebeuren.
De longarts maakt een incisie (kleine opening) tussen twee ribben, waardoor een buisje in de borstholte wordt
ingebracht. Door dit buisje wordt de thoracoscoop (rechte buis met een camera aan het uiteinde) opgevoerd. Met de
thoracoscoop kan de longarts uw longen en borstwand bekijken en met een tangetje eventueel kleine stukjes weefsel
(biopten) wegnemen voor onderzoek.
Soms wordt na het kijken en biopteren steriele talkpoeder in de borstholte verstoven, dit zorgt ervoor dat het long- en
borstvlies gaan verkleven zodat er niet opnieuw vocht of lucht in de borstholte ontstaat. Na de thoracoscopie wordt
door het buisje een drain (dun slangetje) in de borstwand ingebracht, waarna het buisje teruggetrokken wordt en de
drain aan de huid wordt vastgehecht. De drain wordt verbonden met een drainpot, die ervoor zorgt dat het
achtergebleven vocht en de lucht uit de borstholte kan ontsnappen. Hier wordt eventueel op de verpleegunit aan
gezogen om dit proces te laten versnellen.
Het onderzoek neemt ongeveer anderhalf uur in beslag.

Na de behandeling
Na de thoracoscopie wordt u teruggebracht naar de verpleegunit. Om te zien of de drain goed zit en of de long zich
ontplooit, laat de longarts een controlefoto op bed maken. Meestal na één tot vier dagen verwijdert de arts de drain en
kan ontslag gepland worden.
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Controle afspraak
Bij ontslag van de verpleegunit krijgt u een controleafspraak mee voor over één á twee weken bij uw behandelend
longarts. Kunt u de gemaakte afspraak niet nakomen, geeft u dit dan tijdig telefonisch aan ons door.

(Pijn)klachten
Heeft u wondproblemen, ernstige pijnklachten of andere vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek
Longgeneeskunde, tijdens kantooruren te bereiken op telefoonnummer (053) 487 26 10.
Bij acute problemen ’s avonds en in het weekend kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp, telefoon
(053) 487 33 33.

Belangrijke contactgegevens
■ Longgeneeskunde, route B23, telefoon (053) 487 26 10

Tenslotte
U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming
geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de
behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.
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