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Operatie aan de neusbijholten 
Uw keel-, neus- & oorarts heeft voorgesteld uw klachten te 
behandelen met een operatie aan de neusbijholten. Deze folder 
geeft u informatie over deze operatie, zodat u het thuis nog 
eens rustig kunt nalezen.  
 

Wat zijn neusbijholten? 
Boven en naast de neus bevinden zich holle ruimten in het 
hoofd, de zogenaamde neusbijholten, die in directe verbinding 
staan met de neusholte. De twee voorhoofdsholten, gelegen 
boven de ogen en de twee kaakholten die zich achter de 
wangen bevinden, zijn het meest bekend. 
 
Minder bekend maar zeker zo belangrijk zijn de holten in het 
zeefbeen. Deze zogenaamde zeefbeenholten bestaan uit een 
systeem van vele kleine holten en bevinden zich tussen de 
oogkassen. De kaakholten en voorhoofdsholten staan via dit 
zeefbeen met de neus in verbinding. 
 
Als laatste holte kennen we nog de wiggebeensholte, ver achter 
boven de neus. 
 

Wanneer is een operatie aan de neusbijholten 

nodig? 
Wanneer een ontsteking aan de neusbijholten niet geneest, on-
danks intensieve therapie met bijvoorbeeld medicijnen of 
spoelingen, spreekt men van een chronische ontsteking. Een 
dergelijke chronische ontsteking kan gepaard gaan met de 
vorming van poliepen en slijmvliesontsteking. Het kan een op 
zichzelf staande ontsteking zijn van één bijholte, er kunnen ook 
meerdere bijholten tegelijk ontstoken zijn. 
 
Vooral in het geval van een chronische ontsteking van de zeef-
beenholten kunnen ook de kaakholten en eventueel zelfs de 

voorhoofdsholten geblokkeerd en ontstoken raken. De 
belangrijkste reden voor een operatie aan de neusbijholten is 
een chronische ontsteking. Deze kan worden vastgesteld door 
uw gesprek met de arts (anamnese) en röntgenonderzoek.  
 



De centrale positie van de zeefbeenholten is de oorzaak dat de 

operatieve behandeling van deze holte zo een belangrijke rol 
speelt bij de neusbijholtenoperaties. 
 

Wat is een endoscopische operatie? 
Voor een goed zicht op het operatiegebied kan uw keel-, neus- 
& oorarts gebruik maken van een modern hulpmiddel, een 
endoscoop. Dit is een klein buisje met een uitgebreid stelsel 
van lenzen, waardoor nauwkeurig de inhoud van de neus kan 
worden bestudeerd. Kijkend door de endoscoop die via de 
neusopening is ingebracht, kan de arts met speciale 
instrumenten de ontstoken neusbijholten openleggen. Deze 

ingreep kan samen gaan met een correctie van het 
neustussenschot (septumcorrectie). De endoscoop maakt het 
mogelijk om tijdens de operatie goed te zien waar de 
ontsteking zit en welke gebieden met rust gelaten kunnen 
worden. Een endoscopische neusbijholteoperatie geschiedt dus 
via de neusholte, er ontstaan geen uitwendige littekens. 
 

Wat kunt u na de operatie verwachten? 
In het Franciscus Gasthuis vindt de operatie onder algehele 
narcose plaats. 
 

Na de operatie is uw neus zeker nog niet genezen. Eigenlijk 
begint de genezing dan pas, omdat de ontstekingsproducten 
voor het eerst de neusbijholten kunnen verlaten. Uw keel-, 
neus- & oorarts vertelt u wat u moet doen om deze reiniging te 
bevorderen. U mag in ieder geval de eerste paar dagen na de 
operatie uw neus niet te hard snuiten, omdat dan lucht en 
ontstekingsproducten buiten het zeefbeen geperst kunnen 
worden. 
 
Gedurende de eerste dagen na de operatie bestaat de kans dat 
vers bloed of bloederig slijm uit de neus komt. Soms kunnen dit 

oude bloedresten uit de neus zijn. Dit stopt meestal na enige 
tijd vanzelf.  
 
Het schoonhouden (spoelen) van uw neus is zeer belangrijk. Dit 
moet gebeuren met een zoutoplossing. Door het spoelen kan de 



slijmvliesbekleding van de holten weer rustig worden en 

verdwijnt uw chronische neusbijholteontsteking hopelijk snel. 
 
Deze zoutoplossing kunt u thuis ook zelf maken: 

Eén afgestreken theelepel zout (3 gram) op één glas lauw 
water (300 milliliter) oplossen. Vier tot zes maal daags het glas 
met de zoutoplossing aan de neus zetten en water opzuigen 
met de neus. Daarna de neus uitsnuiten. Het is van belang dat 
u het neusspoelen ook thuis voortzet. Blijf het herhalen tot er 

geen slijm/oud bloed meer uit de neus komt. 

 

Complicaties 
Complicaties komen zelden en zijn te onderscheiden in 
zeldzame- en zéér zeldzame complicaties. Met een kans van 1 : 
100 respectievelijk 1 : 1000.  
 Zeldzame complicaties zijn een infectie of bloeding van het 

wondgebied, dit is vaak goed te behandelen door middel van 
een antibioticum of tamponnade van de neus.  

 Zéér zeldzame, maar ook ernstige complicaties (daarom 
worden ze hier ook genoemd) hangen samen met het 
operatiegebied vlakbij de oogkas en oogzenuw en vlakbij het 
hersenvlies. Zij bestaan dan ook uit blindheid, oogbol 
bewegingsbeperkingen, dubbelzien (bij een bloeding in de 

oogkas) of hersenvliesontsteking, hersenabces of 
hersenvocht lekkage.  

 
Deze complicaties zijn vermeld, niet om u nodeloos ongerust te 
maken, maar om de mogelijke ernst ervan.  
 

Vragen 
Als u na het lezen van deze folder vragen heeft, dan kunt u 
deze stellen aan uw keel-, neus- & oorarts. U kunt ook contact 
opnemen met polikliniek Keel-, Neus- & Oorheelkunde via 
telefoonnummer 010 – 461 6222. 
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