
Operatie bij longkanker 

 

Longoperaties worden meestal verricht in verband met kanker. Soms is de diagnose nog niet 
duidelijk en wordt tijdens de operatie eerst een stukje longweefsel verwijderd dat onder de 
microscoop wordt bekeken. Het komt ook voor dat het nodig is om een hele longkwab te 
verwijderen om duidelijkheid te krijgen wat er aan de hand is. 

Als er geen sprake is van uitzaaiingen, en de tumor middels een operatie kan worden verwijderd (dit 
is afhankelijk van de aard van de tumor en hoe fit u bent), dan wordt u geopereerd. Voor de operatie 
vindt uitgebreid onderzoek plaats naar de uitgebreidheid van de ziekte en naar uw conditie. Na de 
operatie wordt het verwijderde weefsel onderzocht en wordt bekeken of er nog een nabehandeling 
nodig is. Soms wordt na de operatie nog een chemokuur of bestraling gegeven. Als er sprake is van 
uitzaaiingen of als de tumor niet kan worden verwijderd middels chirurgie, dan krijgt u bestraling of 
chemotherapie, of een combinatie van beide. 

 

VATS lobectomie 

Het verwijderen van een longkwab (lobe) noemen we lobectomie (-ectomie betekent wegnemen). 
Vroeger werd voor longoperaties een grote snee gemaakt in de zijkant van het lichaam onder de arm 
(thoracotomie). Om de long goed te kunnen bereiken, moesten de ribben 'gespreid' worden (opzij 
gelegd worden). Dit spreiden van de ribben en de grote snee samen maken dat deze operatie niet 
alleen zeer pijnlijk is, maar ook dat het herstel langdurig is.  

Tegenwoordig kunnen de meeste longoperaties verricht worden met een kijkoperatie. Bij VATS 
(video-assisted thoraco-scopie) lobectomie wordt ook een longkwab verwijderd, maar daarbij wordt 
meestal maar een kleine snee gemaakt. Door middel van een kijkoperatie wordt de tumor vervolgens 
verwijderd. De ribben hoeven daarbij niet 'gespreid' te worden. Door de kleinere wond herstellen 
patiënten sneller en is de kans op complicaties en infecties kleiner.  

Er is in Zuyderland Medisch Centrum veel ervaring met kijkoperaties van de longen. Elk jaar worden 
meer dan 95% van de longoperaties verricht middels VATS. Zuyderland Medisch Centrum was in 
2006 het eerste ziekenhuis in Nederland waar de VATS-lobectomie werd verricht. In 2014 werd in 
Zuyderland Medisch Centrum de eerste VATS-lobectomie via 1 sneetje (uniportal) verricht. 
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Of in uw geval operatie middels (uniportal) VATS mogelijk is, is afhankelijk van uw specifieke situatie 
en het type kanker. Hierover kan uw chirurg u meer vertellen. 

 

Verloop van de operatie 

Bij uniportal VATS wordt aan de zijkant van het lichaam een snee van enkele centimeters gemaakt. 
Een scoop (kleine camera) wordt ingebracht. Daarnaast worden instrumenten ingebracht om de 
operatie te kunnen verrichten. Omdat de ingreep via een kijkoperatie gebeurt, is het spreiden van de 
ribben niet meer nodig. 

De chirurg kijkt met de camera tussen de ribben door en haalt voorzichtig de longkwab los met 
speciale instrumenten. Daarna wordt de longkwab verwijderd. Als de chirurg heeft gecontroleerd dat 
er geen bloedingen zijn, worden de instrumenten en de camera verwijderd en de wond gehecht. 

Meestal is van tevoren duidelijk hoe de operatie gaat verlopen. Soms blijkt echter pas tijdens de 
operatie dat er meer moet worden verwijderd dan aanvankelijk gedacht, of dat verwijdering van de 
longkanker toch niet mogelijk blijkt. 

De operatie duurt zo'n 3 uur. 

 
Risico’s en complicaties 

Zoals bij alle operaties zijn er risico's en kunnen er complicaties optreden. Zo kunt u bijvoorbeeld een 
infectie oplopen. 

Naast de algemene operatierisico's en complicaties die kunnen optreden, is er specifiek voor 
longchirurgie het risico op luchtlekkage waarvoor langdurige drainage nodig is (> 7 dagen). Daarnaast 
kunnen ritmeafwijkingen van het hart ontstaan. Andere complicaties zijn zeldzaam. 

Om het risico op complicaties zo klein mogelijk te maken, houden ziekenhuizen zich aan strenge 
richtlijnen en wordt er goed op u gelet door de verschillende artsen en de anaesthesist. Als u hier 
verder vragen over heeft, stel die dan gerust aan uw behandelend arts. 

 
Na de operatie 

Direct na uw longoperatie wordt uw familie gebeld om hen op de hoogte te brengen hoe de operatie 
is verlopen. Als u wakker wordt, zal u merken dat er een slang uit uw borstholte komt. Dit is de 
thoraxdrain die gebruikt wordt om vocht en lucht af te zuigen. 
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Na de operatie gaat u naar de verkoever (uitslaapkamer) en als hier alles goed verloopt wordt u 
overgeplaatst naar de Intensive Care(IC). Op de IC worden zaken als de bloeddruk en thoraxdrain 
goed in de gaten gehouden. Als alles in orde is gaat u de volgende dag naar de verpleegafdeling. 

Tijdens de eerste dagen na de operatie wordt u door de artsen van de afdeling goed in de gaten 
gehouden middels korte bezoekjes (dit noemen we visites). Tijdens deze visites controleren de artsen 
de toestand van de thoraxdrain en bepalen ze het medische beleid. Indien nodig overleggen zij met 
de longchirurg en de longarts. 

De pijn na een VATS lobectomie is veel minder dan bij een ouderwetse longkwabverwijdering omdat 
bij de VATS techniek de ribben niet meer hoeven te worden gespreid. Dat is ook een van de redenen 
dat het herstel na een VATS lobectomie veel vlotter verloopt. 

Bovendien krijgt u op de operatiekamer al voordat u gaat slapen een epiduraal (soort ruggenprik) van 
de anaesthesist. Dit is voor de pijnbestrijding na de operatie. Deze epiduraal zal tot maximaal drie 
dagen na de operatie inblijven om de pijnstilling zo optimaal mogelijk te houden. Hierna krijgt u 
pillen om de pijn te bestrijden. 

Meestal lukt het om na 3-5 dagen na de VATS-lobectomie naar huis te gaan om verder op te 
knappen. 

 
Na ontslag uit het ziekenhuis 

Als u naar huis kan, bent u nog niet zo fit als voor de operatie. In het begin bent u snel moe en doet u 
soms extra dutjes. Dit is normaal. Het herstel van een longoperatie duurt meestal enkele maanden; u 
zult zich elke week een beetje beter voelen. Door regelmatig te bewegen krijgt u weer meer conditie, wat 
het herstel zal bevorderen. 

Om de wonden goed te laten genezen, raden we u aan de eerste weken geen zwaar werk te 
verrichten. Normaal bewegen, hoesten, niezen of diep inademen kan geen kwaad. Ook kunt u gerust 
op de wond liggen.  

 
Controles op de poli 

Ongeveer een week na de operatie komt u op de poli bij de longchirurg. De wonden worden 
gecontroleerd en indien nodig worden hechtingen verwijderd. Als u nog vragen hebt over de 
operatie of het te verwachten herstel, kunt u die tijdens dit polibezoek aan uw chirurg stellen. Soms 
helpt het om thuis al wat vragen op te schrijven, zodat u ze niet vergeet.  



Als er geen problemen met de genezing zijn, is dit de laatste afspraak bij uw chirurg. De longarts 
neemt de controles over en zal u ook begeleiden bij een eventuele nabehandeling, zoals bestraling of 
chemotherapie. 

 

 

  


