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Dr. Vandeweyer Dries
Vaat- en thoracale heelkunde

Videomediastinoscopie
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

Beste patiënt,

Na de ingreep krijg je een overzicht mee van de medicatie die je moet innemen. Eén dag na de ingreep
kunnen patiënten hun normale activiteiten hervatten.

Je ondergaat binnenkort een video-mediastinoscopie.
Jouw arts vertelt je tijdens de raadpleging meer over
het video-mediastinoscopie onderzoek, de voor- en
nadelen van het onderzoek en de resultaten die je mag
verwachten. Deze brochure geeft meer informatie over
de raadpleging en behandeling.

MOGELIJKE COMPLICATIES
Net als bij andere ingrepen, bestaat er ook bij de
video-mediastinoscopie een kans op complicaties
zoals hartinfarct, trombose, longontsteking, nabloeding en wondinfectie.

WAT IS EEN VIDEO-MEDIASTINOSCOPIE?

Tijdens het onderzoek ontstaan soms kleine bloedingen die eenvoudig kunnen worden behandeld. Toch is
er altijd een kans dat wanneer zich een bloeding voordoet die niet via de kleine incisie kan verholpen worden,
er reden kan zijn om de borstkas te openen.

De video-mediastinoscopie is een onderzoek waarbij
we met een camera nagaan of er rond de luchtpijp
afwijkende weefsels of zieke lymfeklieren aanwezig zijn.
De arts maakt een kleine snee (incisie) van 3 cm onderaan de hals, net boven het borstbeen. Via deze incisie
wordt een kleine camera ingebracht en langs de luchtpijp tot aan het mediastinum geleid. Het mediastinum
is het gebied tussen de twee longen waar zich het hart,
de luchtpijp, de slokdarm, bloedvaten, zenuwen, lymfeklieren en lymfevaten bevinden. Via een buis naast de
camera worden stukjes weefsel of klieren uit het te
onderzoeken gebied verzameld voor verder onderzoek.
Na de ingreep wordt de incisie gehecht. De volledige
procedure duurt ongeveer 1 uur.

VOORBEREIDING
De ingreep wordt onder algemene verdoving uitgevoerd.
Daarom moet je nuchter zijn vanaf middernacht op de
dag voor de ingreep. Dit wil zeggen dat u niets mag eten
of drinken. Ook bepaalde geneesmiddelen mag je niet
innemen voor deze ingreep. Op de raadpleging wordt dit
besproken en krijg je een overzicht mee.

Na de ingreep kan heesheid optreden die meestal
na enkele dagen tot weken verdwijnt. Heesheid kan
soms blijvend zijn wanneer een stembandzenuw
beschadigd is.

OPVOLGING
NAZORG
Na de ingreep verblijf je 1 nacht op de afdeling thoracale
heelkunde. Eten en drinken is toegelaten vanaf enkele
uren na de ingreep. De dag na de ingreep wordt de
wonde gecontroleerd en mag u het ziekenhuis verlaten.
Na de ingreep wordt de wonde afgedekt met een klein
verband ter hoogte van de hals. Je mag je wassen en
een stortbad (douche) nemen als de wonde is afgedekt
met een pleister die beschermt tegen water. De wonde
wordt gesloten met resorbeerbare draad.

De verdere opvolging en de bespreking van het resultaat van het microscopisch onderzoek vinden plaats
op de dienst Raadplegingen (poli Longziekten). Bij je
ontslag uit het ziekenhuis wordt een opvolgafspraak
vastgelegd.

