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Wat is een mediastinoscopie 

Een mediastinoscopie is een kijkoperatie waarbij de lymfeklieren worden 

bekeken die zich bevinden in de ruimte achter het borstbeen tussen de 

longen. Dit onderzoek wordt gedaan om een goede diagnose te kunnen 

stellen bij afwijkingen aan de longen en wordt uitgevoerd door een chirurg. 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd 

Het onderzoek vindt plaats onder algehele narcose. Tijdens het onderzoek 

wordt er een zogenaamde scoop ingebracht, dit is een holle buis met een 

lampje. Deze scoop wordt ingebracht juist boven het borstbeen en wordt 

gebruikt om de situatie ter plaatse te bekijken.  

In sommige gevallen wordt er nog een extra opening gemaakt links naast 

het borstbeen.  

Tevens wordt er weefsel weggenomen, dat vervolgens wordt opgestuurd 

voor nader onderzoek. De uitslag hiervan krijgt u van de specialist, op de 

polikliniek.  

De voorbereiding 

Minimaal twee weken voor het onderzoek plaats vindt, moet u in het  

ziekenhuis bloed laten prikken. U krijgt hiervoor bij bureau opname een  
aanvraagbon mee.  

 

Voorafgaand aan het onderzoek wordt zo nodig uw borst geschoren door 

een verpleegkundige. Hiermee wil men voorkomen dat er tijdens de 
ingreep infecties optreden. De verpleegkundige legt het onderzoek 

nogmaals mondeling aan u uit en u krijgt dan ook de gelegenheid om uw 

vragen te stellen.  

 

Omdat het onderzoek  onder algehele narcose verricht wordt, moet u bij 
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eventuele bijzonderheden eveneens door de anesthesist gezien worden. 

Het is ook mogelijk dat u nog door een internist gezien moet worden.  

 

Afhankelijk van het tijdstip van het onderzoek moet u in verband met de 

narcose, vanaf een bepaalde tijd nuchter blijven, dit wil zeggen dat u niet 

meer mag eten, drinken of roken. 

De dag van het onderzoek 

Na het douchen krijgt u een operatiehemd aan. U mag geen make-up of 

sieraden  dragen, en ook eventuele gebitsprothesen moet u verwijderen.  
De anesthesist bepaalt of u ’s morgens nog medicijnen mag of kunt  

innemen. 

 

U wordt in uw bed naar de operatiekamer gereden, waar het onderzoek 

zal plaatsvinden. Na het onderzoek komt u weer terug op de afdeling.  
Het kan zijn dat er tijdens de ingreep een drain, dit is een flexibel  

slangetje, in de wond wordt achtergelaten. De drain zorgt ervoor dat 

overtollig wondvocht kan aflopen, en wordt meestal binnen 24 uur na het 

onderzoek weer verwijderd. De wond is ongeveer drie centimeter groot en 

wordt gesloten met enkele hechtingen.  

Vaak heeft u bij terugkomst op de afdeling ook nog een infuus in. Dit wordt 

meestal dezelfde dag nog verwijderd. Ook zullen regelmatig uw pols en 

bloeddruk gemeten worden. 

U mag twee uur na het onderzoek weer iets eten en drinken. 
Wanneer u na deze tijd wat gegeten heeft en u zich goed voelt, mag u, 

onder begeleiding van een verpleegkundige, even uit bed. Indien dit goed 

gaat, dan mag u weer rustig gaan mobiliseren. 

 
De hechtingen mogen de zevende dag na de ingreep verwijderd worden. 

Dit gebeurt meestal poliklinisch. 
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Eventuele complicaties 

Complicaties die soms na dit onderzoek optreden, zijn: 

• nabloeding; 

• luchtlekkage, waardoor een klaplong ontstaat;  

• voorzien van zenuwimpulsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

Heeft u nog vragen? 

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, 

maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk om alles nog eens 

rustig na te lezen.  
 

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de   

polikliniek chirurgie, telefoon 040 - 286 4872.  
 

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist. 
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Notities  

Heeft u na het lezen van deze folder vragen? Wij raden u aan ze hier op te 

schrijven. Zo weet u zeker dat u ze niet vergeet. 
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