
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEUSAMANDEL VERWIJDEREN EN/OF 
TROMMELVLIEZEN DOORPRIKKEN 

 
 
 
FRANCISCUS GASTHUIS 
 



Inleiding 
Binnenkort wordt uw kind verwacht in ons ziekenhuis om de 
neusamandel te laten verwijderen. Uw arts heeft u verteld wat 
dat betekent en hoe deze ingreep zal plaatsvinden. In deze 
folder kunt u het allemaal nog eens nalezen. 
 

Neusamandel verwijderen en/of trommelvliezen 

doorprikken 
De neusamandel is een klier die zich achter het verhemelte in 
de neuskeelholte bevindt. De neusamandel is alleen met een 
speciaal lampje achter in de mond om een hoekje te zien. 
Hier mondt ook de verbinding tussen het oor en de neus, de 

buis van Eustachius, uit. 
De neusamandel werkt net als de keelamandelen als een soort 
filter die binnendringende ziektekiemen moet bestrijden en 
verhoogt de weerstand tegen ziekten. Normaal slinkt de 
neusamandel en verdwijnt deze in de puberteit vanzelf. Soms is 
de neusamandel zodanig ontstoken dat ziektekiemen in de 
neusamandel op zichzelf een bron van infectie vormen. Het 
filter is dan verstopt. Uw kind is dan doorlopend verkouden, 
met een snotneus. Dit kan dan gepaard gaan met koorts, het 
ademen door de mond en ziek voelen. Soms zijn ook de oren 
ontstoken of bevindt zich vocht achter het trommelvlies, omdat 
de buis van Eustachius dan niet meer goed werkt. 
Wanneer uw arts heeft geconstateerd dat de neusamandel 
meer kwaad dan goed doet, zal hij u adviseren de neusamandel 
te laten verwijderen. Indien de oren vocht bevatten kan dit 
worden weggezogen nadat het trommelvlies is doorgeprikt. 
 

Voorbereiding  
Als uw kind onder algehele narcose wordt gebracht, moet hij of 
zij eerst worden gezien door de anesthesist bij de Preoperatieve 
Screening. Na het intakegesprek op de polikliniek Keel-, Neus- & 
Oorheelkunde hoort u waar u naar toe moet voor deze screening. 

 

Voorafgaand aan de ingreep 
Omdat uw kind vroeg in de ochtend wordt geopereerd aan de 
oren en/of de amandelen, mag het tot 3.30 uur zo nodig wat 
melk drinken of iets kleins eten. Tot 5.30 uur mag hij of zij 
eventueel een slokje water of heldere appelsap drinken.  



Als uw kind medicijnen gebruikt, kunt u met de anesthesist 

bespreken of de medicijnen ingenomen mogen worden. Trek 
uw kind indien mogelijk een donker gekleurde, oude pyjama 
aan en een neem een donkere handdoek mee (bloedvlekken 
vallen uw kind dan niet zo op).  
 
Vergeet u niet het formulier van de anesthesie en het favoriete 
knuffelbeest of pop mee te nemen. Bij kinderen met lang haar 
verzoeken wij u het haar in een staart vast te binden. 
Bovendien vragen wij u de sieraden van uw kind af te doen. 
 

Denkt u aan: 
 Geen Aspirine, Sinaspril, Kinderaspirine of andere dan door 

de dokter voorgeschreven pijnstillers geven (alleen de 
voorgeschreven zetpil Paracetamol geven, voordat u de deur 
uitgaat). Andere middelen zouden bloedverdunning kunnen 
veroorzaken en daardoor de kans op een nabloeding verho-
gen. 

 De arts te waarschuwen indien u er tussentijds achter bent 
gekomen dat uw kind allergisch is voor Penicilline of andere 
geneesmiddelen. 

 De arts te waarschuwen indien er in uw familie bloederziekte 
of sikkelcelziekte voorkomt. 

 Uiterlijk een dag van tevoren bij uw apotheek de zetpil 
afhalen, waarvoor u een recept van de dokter hebt 
meegekregen. 

 

Afspraak  
Als u het terrein van het Franciscus Gasthuis oprijdt, moet u de 
borden ambulance en Spoedeisende Hulp (SEH) volgen. Bij de 
slagboom meldt u via de intercom dat u voor amandelen knip-
pen en/of buisjes komt. Vergeet niet een parkeerkaart te 
nemen, ook bij de Spoedeisende Hulp is het betaald parkeren. 
U kunt uw auto parkeren in de buurt van de Spoedeisende 

Hulp. U kunt plaatsnemen in de wachtkamer van de Spoedei-
sende Hulp. De doktersassistente komt u en uw kind ophalen 
als u aan de beurt bent. 
  



Datum ingreep Tijdstip ingreep 

 
 
 

 

 

Bericht van verhindering 
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig 
bent. Indien u op het afgesproken tijdstip 
verhinderd bent, laat ons dat dan zo snel 
mogelijk weten. Op de dag van de ingreep 
kunt u de verhindering doorgeven aan de 

telefoniste, via telefoonnummer 010 – 461 
6161. Als u eerder dan de dag van de 
ingreep de verhindering wilt doorgeven, 
kunt u contact opnemen met de polikliniek 
Keel-, Neus- & Oorheelkunde, via 
telefoonnummer 010 – 461 6231. 
 

Ingreep 
De neusamandel wordt bij kinderen onder narcose geknipt. Het 
is belangrijk dat u van tevoren met uw kind bespreekt wat er 
gaat gebeuren. De anesthesist geeft de narcose door middel 

van een kapje over de neus en mond. Eén van de ouders mag 
in het Franciscus Gasthuis bij de inleiding van de narcose 
aanwezig zijn. Uw kind wordt op een hoge stoel getild, waarna 
een veiligheidsriem om de buik wordt vastgemaakt. Tijdens de 
inleiding kunt u uw kind geruststellen door te blijven praten en 
de handjes vast te houden totdat het slaapt. Vervolgens wordt 
u naar de ‘uitslaapkamer’ gebracht, waar uw kind na de ingreep 
bij u wordt gebracht. Dit duurt ongeveer tien minuten. 
 
Direct na de operatie zal nog een beetje bloed uit de mond of 
neus van uw kind komen. Zodra hij of zij weer helemaal goed 

wakker is en niet meer bloedt, mag u naar huis. Wij zijn van 
mening dat een kind onder deze omstandigheden het best in 
zijn eigen vertrouwde omgeving kan zijn. 
 

Het knippen van de neusamandel gebeurt via de mondholte. 
Hierdoor kan het zijn dat tanden en/of kiezen die loszitten, 



loslaten tijdens de behandeling, omdat uw kind aan het 

wisselen is. Heeft uw kind tanden en/of kiezen die loszitten? 
Geef dit dan vóór de behandeling door aan de 
doktersassistente. 
 

Weer naar huis 
 Voor het vervoer naar huis geldt: Eén 

volwassene aan het stuur en voor 
ieder kind één volwassene om 
onderweg op het kind te letten. 

 Zo nodig gedurende enkele dagen en 
zolang het kind koorts heeft bedrust 

laten houden. Bij pijn of koorts een 
zetpil Paracetamol geven. 

 De eerste dagen uw kind veel koud 
water laten drinken, zoals water en 
limonade zonder prik en af en toe een 
waterijsje laten eten. Als uw kind 
weinig drinkt, merkt u dit doordat hij 
of zij koorts en een stinkende adem krijgt. Uw kind moet 
drinken, hoe dan ook! 

 De tweede dag vloeibaar voedsel, zoals pap, vla, yoghurt, 
niet te hete soep en nog steeds veel laten drinken. Na 

melkproducten moet uw kind wat water drinken, in verband 
met slijmvorming.  

 De dagen daarna zachte voeding te eten geven. Na vijf tot 
zeven dagen mag uw kind weer gewone voeding en bij goed 
weer mag het weer buiten spelen. 

 

Controleafspraak 
Een controleafspraak is alleen noodzakelijk indien tevens de 
trommelvliezen zijn doorgeprikt. Het is belangrijk dat u 
hiervoor een afspraak maakt bij de polikliniek Keel-, Neus-, & 
Oorheelkunde, via telefoonnummer 010 - 461 6231. 

 

 



Rechten van uw kind 
In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 
(WGBO) zijn ook de rechten van uw kind geregeld. In de WGBO 
gaat het over twee dingen die belangrijk zijn voor u en uw 
kind: dat ze recht hebben op informatie én toestemming 
moeten geven. Het is daarom van belang dat u uw kind goed 
informeert over wat er gaat gebeuren. 
 

Belangrijk 
Neemt u bij bloedverlies na de ingreep, direct contact op met 
het Franciscus Gasthuis:  
 Tot 15.30 uur met de polikliniek Keel-, Neus- & 

Oorheelkunde, via telefoonnummer 010 – 461 6222 of  
010 - 461 6231.  

 Na 15.30 uur met het algemeen telefoonnummer, via  
010 – 461 6161 en vraag naar de dienstdoende KNO-arts.  

 

Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
dagelijks tussen 8.00 en 12.30 uur en 13.30 en 15.30 uur 
telefonisch contact opnemen met de polikliniek Keel-, Neus- & 
Oorheelkunde, via telefoonnummer 010 – 461 6222. 
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