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Wanneer naar huis? 
 

U bent opgenomen (geweest) voor een kijkoperatie rondom de 

slokdarm, ook wel mediastinoscopie genoemd. Als alles 

voorspoedig verloopt kunt u enkele uren na de operatie weer naar 

huis. 

 

Wie kunt u bellen als u vragen heeft? 

Wij willen u op het hart drukken dat u ons kunt bellen als u vragen of 

problemen heeft. Het zou jammer zijn als u onnodig met vragen of 

problemen blijft rondlopen, terwijl wij u wellicht kunnen helpen. U 

kunt bellen met de verpleegkundig specialist of 

longverpleegkundige. Zij kunnen makkelijk overleggen voor u met 

bijvoorbeeld de chirurg of longarts. Soms is het nodig naar het 

ziekenhuis te komen om u goed te kunnen beoordelen. 

 

Van maandag tot en met vrijdag kunt u tijdens kantooruren bellen 

met de verpleegkundig specialist of longverpleegkundige,  

tel. (078) 654 50 33 . 

 

Buiten kantooruren belt u naar het algemene nummer van het Albert 

Schweitzer ziekenhuis, tel. (078) 654 11 11 en vraagt u naar 

afdeling C1. 

 

Ook als u onder behandeling bent bij een van de longartsen in het 

Beatrix ziekenhuis in Gorinchem, kunt u contact met ons opnemen. 
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Welke klachten kunnen er optreden 

en wat kunt u doen? 
 

Pijnklachten 

Vaak zakt de operatiepijn in enkele dagen af. Het kan zijn dat u 

langer pijn blijft houden. Mocht u thuis het gevoel hebben dat uw pijn 

niet acceptabel is of toeneemt, neem dan contact met ons op.  

 

De wond/wondjes 

De wond is meestal met onderhuidse hechtingen gesloten en 

afgedekt met een hechtpleister. De hechtpleister mag u er zelf na 5 

dagen afhalen. De hechtingen lossen vanzelf op. 

U mag hier gewoon mee douchen. In bad gaan mag als de wond 

droog is. 

 

Wij adviseren u contact op te nemen met ons: 

 Als de wond of de huid rond de wond rood, dikker of warmer 

wordt. 

 Als er pus of bloed uit uw wond komt. 

 

Koorts 

Als u koorts heeft boven de 38,5ºC, vinden we het belangrijk dat u 

contact met ons opneemt. 

 

Heesheid  

Dicht naast de luchtpijp liggen de zenuwen van uw stembanden. 

Soms raakt een zenuw overrekt of beschadigd tijdens de 

kijkoperatie. Dit kan heesheid of een snel vermoeide stem 

veroorzaken. Vaak herstelt dit na enkele weken tot maanden. Soms 

zijn de klachten blijvend, verder onderzoek en eventuele 

behandeling zijn dan nodig. Als u deze klachten krijgt, neemt dan 

contact met ons op. 
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Nabloeding 

Hoewel heel zeldzaam, kan het gebeuren dat er een nabloeding 

optreedt. Neemt u dan direct contact met ons op! 

 

Trombosebeen of longembolie 

Rondom een operatie is er een licht verhoogde kans op het krijgen 

van bloedproppen in de beenaderen (trombosebeen). Deze kunnen 

verplaatsen naar de bloedvaten van de longen waardoor u benauwd 

kan worden. Mocht u thuis klachten krijgen van een rood, pijnlijk 

been; benauwdheid of pijn tussen de schouderbladen, neem dan 

direct contact met ons op! 

 

Ongerustheid 

Soms heeft u geen duidelijke klachten maar bent u gewoon 

ongerust. Twijfelt u of wilt u doorpraten over uw ongerustheid, neem 

dan zeker contact met ons op. 

 

 

Controle afspraken in het ziekenhuis 
 

Bij uw ontslag uit het ziekenhuis krijgt u afspraken mee voor controle 

op het Centrum voor Longkanker. De volgende afspraken worden 

gepland: 

 

 De verpleegkundig specialist belt u enkele dagen na ontslag en 

bespreekt met u of er vragen of problemen zijn. Zij kunnen 

makkelijk overleggen met bijvoorbeeld de chirurg of longarts.  

 

 Binnen 1 week na de operatie krijgt een afspraak bij uw longarts. 

Deze geeft dan de uitslag van het weefselonderzoek.  Als u met 

uw longarts heeft besproken dat u een longoperatie krijgt, dan 

bepaalt de uitslag van het weefselonderzoek of de operatie door 

kan gaan.  
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 Afhankelijk van uw vervolgtraject na de operatie krijgt u een 

afspraak bij de chirurg. Deze bespreekt met u hoe het gaat en 

kijkt of uw wond voldoende is genezen. 
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