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Behandeling 
met 
Capsaïcine



Door middel van deze informatiefolder wil het 

Maasstad Ziekenhuis u informeren over de 

behandeling van een niet-allergische reactie van de 

neus met peperextract (capsaïcine). Wij adviseren u 

deze informatie zorgvuldig te lezen.

Algemeen
De neus is te onderscheiden in een uitwendig 

deel (neuspunt en neuspiramide) en een inwendig 

deel (neustussenschot en zijkant van de neus). Het 

slijmvlies van de neus zorgt dat de ingeademde 

lucht wordt gereinigd, verwarmd en bevochtigd. Bij 

een verkoudheid of een reactie op een allergeen 

(zoals huisstofmijten of graspollen) kan het slijmvlies 

zwellen. Hierdoor raakt de neus verstopt. Ook kan 

het slijmvlies teveel vocht produceren waardoor u 

klachten krijgt van een natte neus of een “druipneus” 

of hinderlijke niesbuien. Indien sprake is van 

hyperreactiviteit van het neusslijmvlies reageert het 

slijmvlies overmatig met zwelling en vochtproductie.

Behandeling met peperextract
Capsaïcine is het rode bestanddeel van Spaanse 

peper. Dit kan de gevoeligheid van het slijmvlies op 

aspecifieke prikkels verminderen. U kunt hiervoor 

pas in aanmerking komen als eerdere behandeling 

met medicijnen geen succes hebben gehad en als 

u niet allergisch blijkt te zijn. Bovendien mag u niet 

roken. Het effect is pas in de loop van een aantal 

weken te merken. De behandeling vindt plaats in 

dagbehandeling.



Doel van de behandeling
Vermindering van de slijmvliesreactie op aspecifieke 

prikkels, zoals warmte-koude overgang, droge lucht, 

mist, rook, verfluchtjes of parfum.

De behandeling
Het neusslijmvlies wordt voor de behandeling 

verdoofd met een spray verdoofd, door middel 

van watjes die gedrenkt zijn in verdovingsvloeistof 

en Otrivin. De KNO-arts brengt deze watjes in de 

neus. Na ongeveer vijf tot tien minuten worden de 

watjes verwijderd en is de neus voldoende verdoofd 

om de capsaïcine toe te dienen. Deze sessie wordt 

vervolgens iedere drie kwartier herhaalt, in totaal vijf 

maal.

Na de behandeling
Na de behandeling kunt u een lichte hoofdpijn 

hebben. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen. 

Enkele weken na de behandeling kunt u regelmatig 

last houden van neusloop en niezen of niesbuien. 

Dit wordt veroorzaakt door prikkeling van het 

neusslijmvlies. Na zes weken wordt u weer verwacht 

op de polikliniek voor controle.

Vragen
Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen 

met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde via 

(010) 291 22 70. Buiten kantoortijden kunt u contact 

opnemen met de Spoedeisende Hulp van ons 

ziekenhuis via (010) 291 35 99.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21 
3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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