Thoracoscopie

U bent door uw longarts verwezen naar de functieafdeling voor een
thoracoscopie. U wordt hiervoor opgenomen op de afdeling.
Dit onderzoek vindt plaats aangezien er sprake is van vocht achter
de longen (pleuravocht) of een ingeklapte long (pneumothorax).
De ruimte die hierdoor ontstaan is, is gemakkelijk toegankelijk voor
onderzoek. Bij een thoracoscopie wordt er aan de zijkant van het
bovenlichaam, onder plaatselijke verdoving, onder steriele
omstandigheden een soort naald ingebracht, waarvan de punt na
inbrengen wordt verwijderd zodat er toegang is tot de ontstane holte
voor verder onderzoek en behandeling.
U wordt
.....................dag ........................................., om ...................... uur
verwacht bij de afdeling opname (op de begane grond).
Bent u allergisch voor geneesmiddelen of verdoving, gebruikt u
medicijnen (bijv. bloedverdunnende medicijnen) laat dit dan
voor het onderzoek weten aan de behandelend specialist.
Voorbereiding voor het onderzoek
U hoeft voor het onderzoek niet nuchter te zijn.
Op de afdeling krijgt u een operatiejasje aan.
Uw blaas moet voor het onderzoek leeg zijn.
U wordt door de afdeling transport naar de functieafdeling gebracht.
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Het onderzoek
Het onderzoek kan een uur tot anderhalf uur duren.
Op de functieafdeling wordt u ontvangen en op een ander bed
neergelegd op de goede zijde, zodat de kant waar de arts wil
inspecteren boven komt te liggen. De arm wordt zo gepositioneerd
dat deze niet in de weg ligt en de arts genoeg ruimte heeft.
U blijft een lange tijd in een zelfde houding liggen.
De arts bepaalt door middel van kloppen op uw zijde de
insteekplaats en verdooft dan het onderliggende gebied. Als de
verdoving gezet is, is het van groot belang dat u niet meer
beweegt.
Als de verdoving aan het inwerken is , maken de arts en
verpleegkundigen zich gereed voor het onderzoek. Als de arts steriel
aangekleed is, wordt u toegedekt met groene lakens, dit om een
steriel veld te maken.
Hierna start de arts het onderzoek, de verpleegkundige blijft met u
contact houden.
De arts maakt een zeer kleine snede waardoor de trocard wordt
ingebracht. Hierdoor past instrumentarium zodat de arts de long kan
inspecteren, vocht kan wegzuigen en eventueel stukjes weefsel kan
wegnemen. Ook kan het longvlies geplakt worden. Indien er stukjes
weefsel (biopsie) worden genomen kan dit kortdurend even pijnlijk
zijn. Eventueel kan er pijnstilling worden gegeven.
Bij een thoracoscopie wordt altijd een drain achtergelaten die ervoor
moet zorgen dat de long weer op zijn plek komt, deze wordt
vastgehecht aan de huid. De drain wordt aangesloten aan een
zuigpomp die aan uw bed komt te hangen.
Na het onderzoek
U wordt door de verpleegkundigen van de functieafdeling weer in uw
eigen bed geholpen en terug gebracht naar de afdeling.
Op de afdeling wordt uw afzuigpomp aangesloten aan een
vacuümpomp aan de muur.
Er wordt door de röntgenafdeling op uw kamer een controlefoto
gemaakt om te kijken of de drain goed ligt.
Eventueel kunt u om pijnstilling vragen.
Uw behandelend specialist bepaalt het verdere verloop en wanneer
de drain verwijderd mag worden. Dit kan enkele dagen duren.
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De uitslag
Uw behandelend specialist zal de uitslag met u bespreken.
Als er weefsel is weggenomen, duurt het 7 á 10 dagen voor de
uitslag bekend is.
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