
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONCHACAUSTIEK 

KEEL,- NEUS-, EN OORHEELKUNDE (KNO) 
 
 
 
 
  



Inleiding 
Uw KNO-arts heeft in verband met uw neusklachten een 
conchacaustiek voor u afgesproken. In deze folder vindt u 
hierover meer informatie.  
 

De neus 
De neus dient onder andere om de inademingslucht te 
verwarmen en stofdeeltjes te filtreren. Hiertoe is de neus aan 
de binnenzijde voorzien van zogenaamde neusschelpen, ofwel 

de conchae nasales.  
 
De onderste neusschelpen kunnen door allerlei oorzaken 
blijvend teveel opgezwollen zijn, waardoor de neus verstopt 
raakt. Een chronische ‘verkoudheid’ is dan het gevolg. Dit kan 
komen door een overgevoeligheid of allergie, maar ook door 
ontstekingsprocessen, luchtverontreiniging etc. Een manier om 
ervoor te zorgen dat u beter door de neus kan ademen is de 
conchacaustiek.  
 

De ingreep 
De procedure gebeurt onder lokale verdoving. Er wordt een 
verdovingsvloeistof in de neus gespoten of op watjes in de neus 
aangebracht, waardoor deze kan inwerken. De ingreep is 
hierdoor pijnloos. Uw KNO-arts kan nu in de neus via de 
neusgaten de ingreep verrichten. De neusschelpen verkleinen 
later door verlittekening. De bedoeling is dat u hierdoor weer 
beter door de neus kunt ademen. De hele procedure duurt 
minder dan 30 minuten.  

 

Na de ingreep 
Na de ingreep verblijft u enige tijd op de afdeling totdat de 
verdoving geheel is uitgewerkt. De neus zal direct na de 
ingreep tijdelijk meer verstopt zitten en gevoelig zijn. U heeft 
het gevoel alsof u verkouden bent. Dit verdwijnt in de loop van 
enkele dagen. Na 6 tot 8 weken vindt nacontrole plaats op de 
polikliniek KNO.  
 

Na de ingreep is het belangrijk om ook de neus regelmatig te 
spoelen met een zoutoplossing, lees voor handige tips de folder 
‘Neusspoelen met zoutoplossing’. 



Complicaties 
Complicaties komen bij deze ingreep eigenlijk niet voor. 
Infecties en bloedingen zijn zeldzaam. Bij andere onvoorziene 
omstandigheden is 24 uur een KNO-arts bereikbaar via 
telefoonnummer 010 – 461 6161. 
 
Geef het aan de doktersassistente door wanneer u zich duizelig 
voelt. Zo voorkomt u dat u valt. 
 

Vragen 
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Dan kunt u 
contact opnemen met de polikliniek KNO: 
 
 Franciscus Gasthuis 

Op werkdagen, via telefoonnummer 010 – 461 6231. 
 

 Franciscus Vlietland 

Op werkdagen, via telefoonnummer 010 – 893 0000. 
 

 Franciscus Willemsplein 

Op werkdagen, via telefoonnummer 010 – 404 2307. 
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