Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

Neusendoscopie
De inhoud van deze folder komt uit onze Patient Journey App. Daarom kan het zijn dat sommige
verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de
informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of
google play store aan te raden. Deze app is gratis.

Welkom in de app
Inleiding
Binnenkort verwacht wij u voor een neusendoscopie. Dit is een onderzoek waarbij het
inwendige van de neusholte wordt bestudeerd. We kijken of er vormafwijkingen van het
neustussenschot, van de openingen van de neusholten of van de neus-keelholte zijn.
Meer informatie over: Inleiding
Daarnaast kan met dit onderzoek een eventueel gezwel opgespoord en onderzocht worden. In het laatste
geval wordt een stukje weefsel verwijderd voor nader onderzoek. Het onderzoek vindt plaats op de
polikliniek KNO.

Voorbereidingen
Thuis
U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn. Gebruikt u medicatie, dan kunt u die normaal
blijven innemen, tenzij de arts anders voorschrijft.

In het ziekenhuis
Voor het onderzoek wordt de neus plaatselijk verdoofd met een neusspray. In deze spray
bevindt zich de verdovingsvloeistof waardoor de keel licht verdoofd wordt en gezwollen lijkt
aan te voelen. Het inslikken van de druppeltjes verdovingsvloeistof is niet gevaarlijk. De
inwerking van de verdoving duurt vijftien tot twintig minuten. Gedurende die tijd verblijft u in
de wachtruimte

Het onderzoek
Verloop van het onderzoek
Als de verdoving goed is ingewerkt, kijkt de arts met een scoop in de neus. Een scoop is een
dun kijkertje.

Wat mag u na het onderzoek?
Na het onderzoek kunt u alle bezigheden weer meteen hervatten. Door de verdoofde keel mag

u een uur na het onderzoek niets eten of drinken. U zou zich kunnen verslikken

Hoe komt u aan de uitslag?
De uitslag van het onderzoek wordt, voor zover mogelijk, direct met u besproken

Verhindering
Wat te doen bij ziekte of verhindering?
Als u door ziekte of andere redenen niet naar uw afspraak kunt komen, neem dan zo snel
mogelijk contact op met de polikliniek KNO. In uw plaats kan een andere patiënt geholpen
worden. Als u wilt, kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Nog vragen?
Tot slot
Als u na het lezen van deze app nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de polikliniek
KNO. U vindt ook informatie op www.kno.nl. Aan het begin van het onderzoek vertelt de
specialist of de verpleegkundige u wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog
vragen hebt, kunt u die ook aan hem of haar stellen.

Telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00
Polikliniek KNO: (013) 221 02 30 polikno@etz.nl
Locatie ETZ Elisabeth Route 4
Locatie ETZ Waalwijk Wachtruimte 3, Nummer 9

Alle informatie
Inleiding
Daarnaast kan met dit onderzoek een eventueel gezwel opgespoord en onderzocht worden. In het laatste
geval wordt een stukje weefsel verwijderd voor nader onderzoek. Het onderzoek vindt plaats op de
polikliniek KNO.
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