Neusoperatie
Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Inleiding
Binnenkort wordt u opgenomen voor een neusoperatie. De ingreep wordt uitgevoerd op de Operatiekamers onder
algehele anesthesie (narcose). Deze folder geeft algemene informatie over de neusoperatie.

Voor de ingreep
Zoals bij elke operatie vindt bij deze operatie vooraf een preoperatief onderzoek plaats naar uw gezondheidstoestand.
Dit gebeurt op het Opnameplein, route C04. Tijdens dit onderzoek vraagt de anesthesioloog naar uw algehele
gezondheid, het medicijngebruik en naar eventuele overgevoeligheidsreacties op medicijnen. Meer informatie over
anesthesie kunt u vinden in de folder over dit onderwerp die u bij het Opnameplein ontvangt.
Ongeveer een week voor de ingreep krijgt u telefonisch bericht van het Opnameplein over de definitieve datum en tijd
van de opname.
U wordt de dag van de ingreep opgenomen op de verpleegunit. De duur van de opname in het ziekenhuis is
doorgaans één dag.

Na de ingreep
Na de operatie heeft u een infuus in. De verpleegkundige controleert de eerste uren regelmatig uw bloeddruk en pols.
In de loop van de dag mag u weer drinken en eventueel mag u ’s avonds een broodmaaltijd gebruiken. U blijft tot de
avond in bed. Het infuus wordt in de loop van de avond of de volgende ochtend verwijderd. Het is normaal dat uw
neus gedurende enkele dagen nabloedt.

Nazorg
De arts spreekt met u af wanneer u terug moet komen op de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO). Het kan
gebeuren dat u een (na)bloeding krijgt. Dit herkent u doordat er helderrood bloed in uw mond komt. Het is geen reden
tot ongerustheid, maar het is wel verstandig om contact op te nemen met het ziekenhuis. Ook als u last krijgt van
niesbuien moet u contact met ons opnemen.

Contactgegevens
Bij complicatie of bijzonderheden kunt u contact opnemen:
■ op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur met de polikliniek KNO, route A14, telefoon (053) 4 87 22 30;
■ buiten kantooruren met de verpleegunit E5, route E51, telefoon (053) 4 87 23 84.

Aanvullende informatie
Meer informatie over de verschillende vormen van neusoperaties vindt u op de website van de Nederlandse
Vereniging voor Keel- Neus- Oorheelkunde en Heelkunde van het hoofd-halsgebied: www.kno.nl

Tenslotte
U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming
geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de KNOarts dan om nadere uitleg.
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