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Chirurgie 
 

Longoperatie 
 

Inleiding 
U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u een operatie aan uw longen 
krijgt. Uw arts heeft u al uitleg gegeven. Hier kunt u alles rustig nalezen. 
 

Ligging en functie van de longen 
De longen zitten in de borstkas, aan beide kanten van het hart. Het gebied tussen de 
longen wordt het mediastinum genoemd. In dit gebied zitten het hart, de luchtpijp, de 
slokdarm en bloedvaten (onder andere de grote lichaamsslagader). Maar hier zitten 
ook zenuwen, lymfeklieren en lymfevaten. De rechterlong bestaat uit drie 
longkwabben. De linkerlong bestaat uit twee kwabben (zie tekening). Om de longen 
zit een longvlies.  
 

De lucht die we via de neus of de mond inademen, komt via de keelholte in de 
luchtpijp (trachea). De luchtpijp splitst zich in twee grote vertakkingen. Elke 
vertakking (bronchus) gaat naar een long en splitst zich in steeds kleinere 
luchtkanalen. Deze luchtkanalen monden uit in de longblaasjes.  
De longen zorgen voor het ademen. Uit de ingeademde lucht wordt zuurstof in het 
lichaam opgenomen. Met de uitgeademde lucht gaat koolzuurgas uit het lichaam.   

 

Figuur 1. Longen 
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Een longoperatie  
Een longoperatie kan nodig zijn om verschillende redenen. Meestal is die reden 
longkanker of een uitzaaiing in de long van al eerder behandelde kanker op een 
andere plek in het lichaam. Het kan ook gaan om een hardnekkige ontsteking, een 
goedaardige afwijking of een onbegrepen afwijking. Soms wordt een middenrifbreuk 
via de borstholte geopereerd.   
 
Onderzoek 
U heeft al verschillende onderzoeken gehad. Om te bepalen of een longoperatie bij u 
mogelijk of zinvol is kan verder onderzoek nodig zijn. Het kan zijn dat de arts daarom 
eerst een kleinere (diagnostische) operatie moet doen.  
Er zijn 3 soorten diagnostische operaties: 

 Mediastinoscopie: bij deze operatie wordt weefsel achter het borstbeen rond de 
luchtpijp bekeken. Uit lymfeklieren worden weefsel weggehaald. Dit weefsel 
wordt verder onderzocht.  

 Mediastinotomie: bij deze operatie wordt weefsel achter het borstbeen rond de 
luchtpijp bekeken. Via een kleine snede naast het borstbeen wordt – tussen de 
ribben door – weefsel weggehaald. Dit weefsel wordt verder onderzocht.  

 Thoracoscopie: dit is een kijkoperatie. Een camera wordt tussen de ribben door 
in de borstholte gebracht. Zo kan de buitenzijde van de long (ook wel longvlies 
genoemd) bekeken. Als het nodig is wordt er weefsel voor onderzoek 
weggehaald.  

Deze diagnostische operaties worden allemaal onder algehele verdoving (narcose) 
uitgevoerd. 

 
Voorbereiding op de ingreep 
 
Afspraak bij het preoperatief bureau 
Voordat de operatie plaatsvindt wordt u doorverwezen naar het preoperatief bureau. 
Het is belangrijk om u als patiënt zo goed en veilig mogelijk voor te bereiden op de 
operatie. Ook moet u worden voorbereid op de vorm van anesthesie die nodig is. Om 
u op de operatie voor te bereiden is preoperatief onderzoek nodig. Met dit onderzoek 
is de kans op problemen tijdens en na de ingreep zo klein mogelijk.  
 
Anesthesie 
De operatie vindt plaats onder algehele anesthesie (narcose). Tijdens het 
preoperatief gesprek bespreekt de anesthesist met u de mogelijkheden. Tijdens dit 
gesprek kunt u ook uw vragen over de anesthesie stellen. Bij het preoperatief bureau 
krijgt u meer informatie over de gang van zaken voor, tijdens en na de anesthesie. 
 
Bloed verdunnende medicijnen 
Gebruikt u bloed verdunnende medicijnen? Voor de operatie mag u deze medicijnen 
niet gebruiken. Stop alleen met de bloed verdunnende medicijnen nadat u dit met uw 
arts heeft besproken.  
Bent u onder begeleiding bij de trombosedienst? Informeer de trombosedienst dan 
over de operatie. De trombosedienst maakt dan afspraken met u.  
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Meenemen naar het ziekenhuis 
Als u naar het ziekenhuis gaat moet u in ieder geval de volgende spullen meenemen: 

 uw ziekenhuispas en een geldig legitimatiebewijs. 

 een lijst van de medicijnen die u gebruikt en wanneer u de medicijnen moet 
innemen. 

 
Wat u voor de operatie nog moet weten 
Meestal staat het operatieplan van te voren vast. Het komt soms voor dat er tijdens 
de operatie een probleem ontstaat. Mogelijke problemen tijdens de operatie zijn: 

 de diagnose kan niet worden vastgesteld. 

 er moet méér longweefsel worden verwijderd dan vooraf werd gedacht. 

 het is niet mogelijk om longweefsel weg te halen.  

 het weghalen van het longweefsel lijkt geen goede behandeling van de 
aandoening. 

 
Als de diagnose tijdens de operatie niet kan worden vastgesteld, wordt er een 
'vriescoupe' onderzoek gedaan. Dit houdt in dat er een stukje longweefsel wordt 
weggehaald. Dit weefsel wordt ingevroren en door de patholoog tijdens de operatie 
onder de microscoop onderzocht. Een patholoog is een arts die weefselonderzoek 
uitvoert. Tijdens het onderzoek  beoordeelt de patholoog wat voor weefsel het is. Na 
dit onderzoek kan het nodig zijn dat al het longweefsel waar de afwijking zit, wordt 
weggehaald om verder te onderzoeken.  
 
Na de operatie krijgt u te horen wat er precies is gedaan.  

 
De ingreep 
 
De operatie 
De operatie vindt plaats onder algehele anesthesie (narcose).  
 
Vaak krijgt u voor de operatie via een ruggenprik een zeer dun slangetje (epiduraal 
katheter) in uw rug. Tijdens en na de operatie krijgt pijnstillende middelen via dit 
slangetje binnen.   
 
Om bij de long te komen, gaat de chirurg meestal door de borstwand en tussen de 
ribben door. Als de borstholte is geopend kan de arts alles goed bekijken: de grootte 
van de aandoening en de ligging ten opzichte van de bloedvaten en 
luchtpijpvertakkingen. 
 
Als de arts alles goed heeft bekeken wordt besloten welk weefsel waar de afwijking 
zit, wordt weggehaald.  
Dit kan zijn: 

 enkele delen van een kwab (segmentresectie). 

 1 of 2 kwabben (lobectomie). 

 de hele long (pneumectomie). 
 
Soms vindt de operatie plaats door het midden van de borstkast. De arts zaagt het 
borstbeen open, net zoals bij een hartoperatie. Op deze manier kan de arts op 
hetzelfde moment beide longen opereren als dit nodig is. 
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Voordat de wond wordt gesloten, komen er 1 of 2 afvoerslangetjes (drains) in de 
borstholte. Op deze slangetjes wordt een drainagesysteem aangesloten. Via dit 
systeem kan bloed en lucht weglopen. De drains worden een aantal dagen na de 
operatie weggehaald.   
 
Mogelijke complicaties 
Geen enkele operatie is zonder risico’s. Bij een longoperatie is de normale kans op 
complicaties aanwezig. Denk hierbij aan complicaties zoals nabloeding, wondinfectie, 
trombose of longontsteking.   
Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke complicaties mogelijk: 

 Bij een longoperatie zijn zeer grote slagaders en aders betrokken. Daarom bestaat 
er een kans op een ernstige bloeding. Gelukkig komt dit zelden voor.  

 Na de operatie kunnen er tijdelijke veranderingen van het hartritme zijn. Met 
medicijnen is dat te verhelpen.  

 Na een longoperatie heeft u in het begin bijna altijd een luchtlekkage. De lucht 
wordt via de drains afgevoerd. Een enkele keer houdt deze luchtlekkage langer 
dan een week aan. Dit is geen ernstige complicatie maar het is wel een 
vervelende complicatie.  

 Als een luchtlekkage veel langer dan een week aanhoudt, kan er een lekkage in 
een grote luchtweg zijn. Dit wordt ook wel bronchusfistel genoemd. Dit lek moet 
dan worden gedicht. Dit gebeurt met een bronchoscoop (flexibele kijkslang) of met 
een operatie.  

 In zeldzame gevallen kunt u blijvend hees worden doordat een zenuw beschadigd 
is bij het (deels) weghalen van de long. 

 Na de operatie kan een deel van de luchtweg door een slijmprop verstopt raken 
(atelectase). Dan is fysiotherapie nodig. Daarnaast moet de slijmprop met een 
flexibele kijkslang (bronchoscoop) worden weggehaald.  

 De kans dat één van de bovengenoemde complicaties een dodelijke afloop heeft, 
varieert van bijna 0 tot 6 procent. Dat is mede afhankelijk van uw lichamelijke 
conditie, uw leeftijd, de ernst van de aandoening en de ernst van de complicatie.   

 
Na de operatie 
De eerste dag -  en zo nodig langer - blijft u op de recovery afdeling of Intensive 
Care. Daarna wordt u overgeplaatst naar de verpleegafdeling. De pijn wordt zo goed 
mogelijk bestreden. Voor en na de operatie wordt u begeleid door een 
fysiotherapeut. De fysiotherapeut helpt u om op de juiste wijze te leren ademhalen en 
slijm op te hoesten. Het is heel belangrijk om na de operatie het slijm goed op te 
hoesten. Dit verkleint de kans op een longontsteking. Zo gaat uw herstel sneller. 
 

Het slangetje in uw rug (voor de pijnbestrijding tijdens en na de operatie) wordt 
meestal op de derde of vierde dag na de operatie weggehaald.  
De borstwand aan de kant waar u bent geopereerd blijft nog 1 tot 3 maanden pijnlijk. 
Hiervoor kunt u reguliere pijnstillers innemen.   
 

Zodra de uitslag van het weefselonderzoek bekend is, bespreekt de longarts die met 
u. De arts bespreekt dan ook het te verwachten resultaat van de operatie. Verder 
worden de eventuele nabehandeling en de voorlopige vooruitzichten doorgesproken. 
Vindt u het fijn dat een naaste bij dit gesprek is? Geef dit dan aan bij uw arts.  
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Gevolgen van de longoperatie 
Door het weghalen van (een gedeelte van) de long ontstaat er ruimte. Als de long 
helemaal is weggehaald wordt die ruimte opgevuld met weefselvocht. Dit vocht wordt 
omgevormd tot een soort littekenweefsel. Als een gedeelte van de long is 
weggehaald wordt die ruimte opgevuld met het overgebleven van de long.  
Wat u wel en niet kunt na de operatie hangt af hoeveel longweefsel is weggehaald 
en wat de kwaliteit van uw longen was vóór de operatie. Het weggehaalde 
longweefsel hoeft niet altijd bezwaren te geven. Wel kan het zijn dat u mogelijk 
minder lichamelijke inspanning kunt leveren.   

 
Adviezen voor thuis 
Over het algemeen kunt u binnen 10 tot 14 dagen na de operatie naar huis. Bij uw 
vertrek in het ziekenhuis krijgt u een afspraakbevestiging mee voor de poliklinische 
controle. Als er speciale thuishulp (gezinszorg of wijkverpleging) nodig is, wordt deze 
hulp vanuit het ziekenhuis geregeld.  
Op welk moment u weer helemaal van de operatie bent hersteld, is moeilijk vooraf 
aan te geven. Dat hangt af van de grootte van de operatie, de oorzaak van de 
aandoening en hoe u zich voelt.   
 
Pijn 
Zo nodig kunt u bij pijn maximaal 4 keer (per 24 uur) twee tabletten Paracetamol 500 
mg nemen, tenzij uw arts iets anders heeft voorgeschreven. Na een kijkoperatie kunt 
u last hebben van pijn die uitstraalt naar uw schouder. U kunt dan het beste in bed 
de benen hoger leggen. De pijn neemt dan af. Als de pijn niet verdwijnt, kunt u 
contact opnemen met de polikliniek Chirurgie. In het weekend kunt u contact 
opnemen met de Spoedeisende Hulp (SEH).  
 
Nazorg wond 
U mag 48 uur na de operatie gewoon douchen. U mag ook douchen als er nog 
hechtingen in de wond zitten. Richt de straal van de douchekop niet direct op de 
wond. Na het douchen plakt u een nieuwe pleister op de wond. Dit is niet meer nodig 
als de wond droog is. Een week na de operatie mag u ook weer in bad. 
 
Weer gaan werken en sporten 
Overleg met uw behandelend specialist wanneer u weer mag werken en wanneer u 
weer mag beginnen met sporten. 
 
Poliklinische controle  
Als u naar huis, krijgt u een afspraakbevestiging mee voor een controle op de 
polikliniek. Zitten er hechtingen in de wond? Dan worden de hechtingen tijdens dit 
bezoek weggehaald. 
 
Hoe vaak u voor controle terug moet komen hangt af van uw ziekte. Dit wordt door 
uw arts met u besproken. 
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Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het 
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 

 
 

Polikliniek Chirurgie  
 

Locatie Venlo
  

routenummer 75
   

(077) 320 68 80
  

Locatie Venray 
 

routenummer 12 
 

(0478) 52 24 08 
 

 
Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u contact opnemen met: 
 
Spoedeisende Hulp (SEH) Locatie Venlo 
(077) 320 58 10 
 
 

VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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