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Dienst Inwendige Geneeskunde - Longziekten - Allergie



Mediastinoscopie
Informatiebrochure



Geachte patiënt,

Met behulp van deze kijkoperatie kan men onderzoeken of langs de lucht-
pijp afwijkende weefsels of zieke lymfklieren aanwezig zijn. Mede op basis 
van dit weefselonderzoek zal de verdere behandeling van een longziekte 
bepaald worden.

Voorbereiding:
  
Voor deze ingreep wordt u doorgaans twee dagen in het zieken-
huis opgenomen. 
U dient voor de ingreep minimaal vier uur nuchter te zijn, dat wil 
zeggen niet meer eten of drinken. Meld de arts of verpleegkundi-
gen als u verkouden bent of koorts heeft.
Gebruikt u bloedverdunnende middelen zoals Sintrom mitis of  
Marcoumar, meld dit dan vooraf aan uw arts.
Voor de ingreep krijgt u uitleg en medicijnen (premedicatie) van 
de anesthesist.

Het onderzoek:

Onder algemene narcose (u bent volledig in slaap gebracht), 
wordt een kleine incisie (snede) gemaakt van 4 à 5 cm onderaan 
in de hals (boven het borstbeen). Via deze snede wordt een hol 
buisje ingebracht, dat langs de grote luchtpijp wordt geleid tot 
aan de klieren of het te onderzoeken gebied. 
Door het buisje worden stukjes weefsel / klieren weggenomen.
Als het onderzoek is afgerond, wordt de snede opnieuw gehecht. 
De ingreep duurt ongeveer ½ tot 1uur.



Nazorg:
 
Na de ingreep wordt u naar de “verkoeverkamer” (= uitslaap-
kamer) gebracht. Als u goed wakker bent, komt u weer op de 
afdeling terug. Hier kunt u rustig bijkomen terwijl regelmatig uw 
bloeddruk, pols, het wondje in het infuus gecontroleerd worden. 

Met de wonde mag u gewoon douchen (liefst geen zitbad). Een 
dag na het onderzoek mag u weer naar huis. De ingreep wordt 
algemeen als weinig belastend ervaren. Na 7 dagen worden de 
hechtingen verwijderd.

Soms ontstaat door de ingreep een hese stem gedurende enkele 
dagen. Dit verdwijnt weer spontaan. De snede kan nog wat pijn 
doen en u kan de zwelling voelen. Hiervoor kan men een pijn-
stiller zoals Dafalgan nemen. Als zeer zeldzame verwikkelingen 
vermelden we: bloeding, locale infectie,…


