II Neusamandelen
‘poliepen’
Inleiding
In overleg met uw behandelende arts werd beslist om neusamandelen (‘poliepen’) weg te nemen.
Deze folder geeft informatie over de operatie en de nazorg.
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze
dan gerust aan uw behandelende arts.
Het formulier voor akkoord voor de operatie (‘informed
consent’) moet steeds ingevuld en ondertekend zijn.
U brengt dit formulier mee de dag van de operatie, samen
met de ingevulde pre-operatieve vragenlijst. Deze worden
bewaard in het opnamedossier.
Praktische afspraken over de opname in het chirurgisch
dagziekenhuis vindt u terug in een andere folder.

Wat zijn neusamandelen ‘poliepen’?
Adenoïden of poliepen bestaan uit lymfoid weefsel achteraan de neus in de neus-keelholte.

Wanneer worden neusamandelen
(‘poliepen’) verwijderd?

De operatie
•

De neusamandelen zijn bij kinderen frequent vergroot en chronisch geïnfecteerd. Wanneer ze aanhoudend aanleiding geven
tot klachten, ondanks aangepaste medicatie, kan er beslist
worden om ze te verwijderen.

•

Vaak voorkomende klachten bij kinderen
•
•
•
•
•

Neusverstopping
Frequente verkoudheden die overgaan in hoesten
Snurken
Open mondademhaling
Steeds terugkerende infecties van het oor, ‘glue-ear’ (stroperige, slijmerige afscheiding achter het trommelvlies in
het middenoor)

Het is mogelijk dat deze ingreep gecombineerd wordt met het
plaatsen van trommelvliesbuisjes en/of het verwijderen van de
keelamandelen.

•

Na de ingreep
•
•
•

Hoe wordt een adenotomie verricht?
De ingreep gebeurt onder algemene verdoving.
De behandeling omvat het operatief verwijderen van het lymfoide weefsel achteraan in de neus, zodat er terug een vrije
doorgang van lucht mogelijk is. De neusamandelen worden
verwijderd via de mond, er zijn geen uitwendige littekens
zichtbaar. Ze worden gecuretteerd (‘geschraapt’).

B: adenoïden of poliepen bij kinderen

Uw kind moet nuchter zijn voor de algemene
verdoving.
Kleine kinderen worden in slaap gebracht door middel van inhalatie. Er wordt een maskertje over de
neus en de mond geplaatst. Uw kind dient dan een
ballon op te blazen en na enige malen blazen valt het
in slaap. Wanneer uw kind slaapt, wordt een infuus
geplaatst. Via dit infuus wordt vocht en medicatie
toegediend.
U wacht op de kamer.

•
•

•

Van zodra uw kind op de ontwaakzaal ligt, mag 1 begeleider tot daar gaan. U wordt verwittigd.
Drinken mag vanaf advies van de verpleegkundige.
Weinig kinderen klagen van pijn vlak na de ingreep.
Uw kind kan wel wenen en soms agressief zijn, maar
dit is te wijten aan het ontwaken uit de verdoving.
Indien uw kind toch pijn heeft, wordt er aangepaste
pijnstilling gegeven.
Soms kan er nog wat bloederig neussecreet of bloederig slijm in de mond aanwezig zijn.
Uw kind kan mogelijks braken tengevolge van de
verdoving of de ingreep. Het braaksel kan de eerste
maal zwart zijn, maar moet nadien opklaren.
De dokter komt langs voor het ontslag, geeft advies
voor de zorgen thuis en regelt met u een controle
afspraak.

Richtlijnen voor thuis
•
•
•
•

Let er op dat uw kind voldoende drinkt.
Indien nodig kan u pijnstilling geven. Uw arts zal dit
na de ingreep met u bespreken.
Geen hete dranken/voedsel of hete douche/bad de
eerste dagen na de operatie.
Uw kind zal normaal gezien vlug recupereren en
kan doorgaans na ongeveer 1 à 2 dagen terug naar
school/crèche.

Mogelijke complicaties

•

Complicatie van anesthesie.
Nabloeding van de wonde achteraan in de neus.
Indien uw kind fors uit de neus bloedt of rood bloed
braakt, dan begeeft u zich naar de polikliniek of , buiten de werkuren, de spoedopname.
Koorts: steeds de huisarts of NKO-arts raadplegen.

Vragen?
Indien u nog vragen heeft, kan u contact opnemen met
uw behandelende arts.

ASZ chirurgisch dagziekenhuis
campus aalst
t +32 (0)53 76 49 78 (consultatie NKO)
t +32 (0)53 76 40 06 (spoedopname)
campus geraardsbergen
t +32 (0)54 43 21 11 (consultatie NKO)
t +32 (0)54 43 27 11 (spoedopname)

Informatiebrochure

Adenotomie of wegname
NEUSAMANDELEN
(de ‘poliepen’)

campus wetteren
t +32 (0)9 368 82 11 (consultaties NKO)
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