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Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u 

informeren over een operatie aan de neusbijholten. Wij adviseren u deze 

informatie zorgvuldig te lezen.

Ontsteking van de kaak- en voorhoofdsholte
De mens beschikt over vier verschillende soorten neusbijholten:

 − De bovenkaakholte (links en rechts)

 − De voorhoofdsholte (links en rechts)

 − Het zeefbeencomplex (links en rechts)

 − De wiggebeensholte

Een gezamenlijke eigenschap van al deze neusbijholten is dat zij in 

contact staan met de neus door middel van een afvoergang. Een 

ontsteking is de meest voorkomende afwijking aan de neusbijholten. 

De oorzaak van steeds terugkerende ontstekingen van de kaak- en 

voorhoofdsholte is meestal gelegen in het zeefbeencomplex. Dit vormt 

als het ware een kruispunt van de verschillende afvoergangen van de 

overige neusbijholten naar de neus.
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Doel van de operatie
Bij steeds terugkerende ontstekingen van de neusbijholten kan een 

operatie van het zeefbeengebied een oplossing brengen. De operatie 

is gericht op het verbeteren van de drainage (vochtafvoer) van de 

verschillende neusbijholten naar de neus. De operatie vindt plaats in 

dagbehandeling.

Het resultaat van een operatie aan de neusbijholten is over het 

algemeen goed te noemen. Bij geopereerde patiënten blijkt dat ruim 

80% tevreden is met het behaalde resultaat.

De operatie
De gehele operatie wordt uitgevoerd terwijl de behandelend KNO-

arts met een camera (endoscoop) in de neus en bijholten kan kijken. 

Via de neus wordt het zeefbeengebied geopend. Verdikt, ontstoken 

slijmvlies of poliepen worden verwijderd. Soms is het noodzakelijk ook 

de afvoergang van de voorhoofdsholte naar de neus te verruimen. Om 

nabloeden te voorkomen wordt meestal een oplosbare tampon in beide 

neusgangen achtergelaten. De operatie duurt ongeveer 60 minuten.

Omdat het Maasstad Ziekenhuis een opleidingsziekenhuis is, is het 

mogelijk dat een arts in opleiding mee opereert. Indien u hier bezwaar 

tegen heeft, kunt u dit vooraf aangeven aan de behandeld arts.

Na de operatie
Als alles zonder problemen verlopen is mag u dezelfde dag naar huis.

In de neus bevindt zich een oplosbare tampon. Het is mogelijk dat u 

hierlangs toch nog door de neus kan ademhalen. De tampon lost binnen 

enkele dagen op. U krijgt een recept voor het gebruik van neusdruppels 

en zout water mee, voordat u naar huis gaat. U dient de neus te blijven 

spoelen tot aan het eerste polikliniekbezoek.
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Mogelijke complicaties
Elke operatie heeft een kans op complicaties. Dit geldt ook voor 

operaties van de neusbijholten. De kans op een complicatie is zeer 

klein. In uitzonderingsgevallen kan na de operatie een bloeduitstorting 

van het onder-/bovenooglid zichtbaar kan zijn. Dit komt omdat het 

zeefbeencomplex wordt begrensd door de hersenen aan de bovenzijde 

en de oogkas aan de zijkant. Deze begrenzing met de oogkas is 

papierdun. In zeer zeldzame gevallen (minder dan 0,5%) kan letsel van 

oog en hersenweefsel ontstaan.

Nabehandeling
U krijgt een afspraak mee voor nacontrole op de polikliniek, ongeveer 

drie tot zes weken na de operatie.

Adviezen voor thuis
De eerste week na de operatie mag u uw neus niet snuiten, mag u niet 

zwaar tillen en bukken en moet u niezen zoveel mogelijk voorkomen. De 

eerste twee weken na de operatie is sportbeoefening niet aan te raden.

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 

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
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