Longgeneeskunde/Chirurgie

Longoperatie: VATS
Inleiding
Binnenkort wordt u geopereerd aan uw long.
Dit gaat plaatsvinden met de techniek VATS:
Video Assisted Thoraco Scopie. Dit is een
kijkoperatie in de holte om de long heen, in
de borstholte. Deze methode wordt vaak
gebruikt bij mensen met een (herhaalde)
klaplong. In deze folder leggen we u uit, wat
u kunt verwachten.
In de brochure Opname Informatie kunt u
meer informatie vinden over uw opname in
het GHZ. Ook leest u daarin wat u voor de
opname mee moet nemen.
De voorbereiding
U bezoekt het Pre Operatief Spreekuur
(POPS), voor een gesprek met de anesthesist.
Meer informatie over dit spreekuur leest u in
de folder Anesthesie.
U neemt een actueel overzicht van uw
medicatie gebruik mee naar dit spreekuur.
Wanneer u bloedverdunners gebruikt, zal uw
behandelaar zal u informeren over het
stoppen hiervan of vervanging door andere
medicatie.
De opname
Als u nog niet bent opgenomen, meldt u zich
op de afgesproken tijd bij de balie van de
hoofdingang van het ziekenhuis. U wordt dan
begeleid naar de afdeling Longgeneeskunde
of Chirurgie. Daar krijgt u een gesprek met
een verpleegkundige over de afdeling.
U mag vanaf zes uur voor de ingreep niet
meer eten of drinken (u blijft nuchter).
De operatie
U wordt naar de operatieafdeling gebracht.
De operatie vindt onder algehele narcose
plaats. Via een sneetje van ongeveer 2 cm in
uw borstwand, brengt de chirurg een

thoracoscoop in de borstholte. Dit is een
lange buis waar de arts doorheen kijkt. Het
beeld verschijnt meestal op een
televisiescherm, de monitor. Via andere
sneetjes brengt de chirurg instrumenten in
waarmee geopereerd wordt.
De chirurg kan tijdens de operatie toch
besluiten een grotere snede te maken en u zo
te opereren.
De ingreep duurt 1 tot 2 uur.
Na de operatie
Na de operatie brengen we u naar de
uitslaapkamer. Zodra u goed wakker bent,
komt u weer op de afdeling terug. U heeft
dan een infuus en een drain (slang die in de
long zit om lucht en vocht af te voeren).
Hier controleren wij regelmatig uw bloeddruk,
uw pols, de drain en de wondjes. Als u pijn
heeft of misselijk bent, kunt u dat aangeven.
U krijgt hier dan iets tegen.
Complicaties
Geen enkele operatie is zonder risico. Ook bij
deze operatie is er een normale kans op
complicaties aanwezig, zoals nabloeding,
wondinfecties, trombose of longontsteking.
Er kan ook sprake zijn van langere
luchtlekkage na de operatie waardoor de
longdrain nog niet verwijderd kan worden .
Uw arts kan u hier meer over vertellen.
Na de operatie kan rond de wond een
bloeduitstorting aanwezig zijn. Deze verdwijnt
spontaan zonder problemen.
Herstel
Na de operatie zult u snel herstellen.
Als u kunt eten en drinken en geplast heeft,
wordt het infuus diezelfde dag afgekoppeld
door de verpleegkundige.

Voordat de longdrain verwijderd mag
worden, moet er nog weinig vocht en geen
lucht meer door weglopen. Er zullen
longfoto's gemaakt worden. Als deze goed
zijn, wordt de natuurlijke situatie van uw long
nagebootst, door gedurende 4 uur klemmen
op de slang te plaatsen Hierna wordt weer
een longfoto gemaakt. Als deze goed is, mag
de drain verwijderd worden door de arts.
Hierna kunt u in principe snel het ziekenhuis
verlaten (met ontslag gaan).
In het meest gunstige geval is dit drie dagen
na de operatie.
Ontslag
U zult een afspraak meekrijgen voor controle
bij de longarts en bij de chirurg.
De eerste periode na ontslag kan best
vermoeiend zijn. Het advies is om tijdelijk rustig
aan te doen.
Als u pijnklachten heeft mag u maximaal 4 x
per dag 1000 mg paracetamol innemen.
Meestal zijn de hechtingen oplosbaar. Zo niet
dan kunt u deze 14 dagen na de operatie
laten verwijderen. Tijdens de controle bij de
chirurg of via de huisarts.
Als zich thuis complicaties voor doen, zoals
koorts, ernstige pijnklachten, of lekkage
vanuit de wondjes, neem dan contact op
met:
• Uw huisarts
• Uw behandelend specialist, via de
polikliniek Chirurgie: telefoonnummer
(0182) 50 50 01, of het secretariaat
Longgeneeskunde, telefoonnummer
(0182) 50 50 08. Bereikbaar van maandag
tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
• De Spoed Eisende Hulp als het ’s avonds
of in het weekend nodig is: (0182) 50 53 27.
Algemene informatie over het GHZ
Voor informatie over het ziekenhuis kunt u
terecht op onze internetsite: www.ghz.nl. Ook
kunt u bellen naar het algemene
informatienummer (0182) 50 50 50.

Heeft u vragen?
Als u nog vragen heeft na het lezen van deze
folder, belt u dan met de afdeling
Longgeneeskunde: (0182) 50 54 55.
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