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Inleiding 

U komt binnenkort in het Franciscus Gasthuis voor een 
inspectie van de binnenzijde van uw neus, een neusendoscopie. 
Een neusendoscopie is een kijkonderzoek waarbij de neus en de 
ruimte achter uw neus worden bekeken door uw behandelend 
specialist. Een neusendoscopie kan met of zonder verdoving 
van het neusslijmvlies worden uitgevoerd. Uw behandelend 
specialist stelt vast welke manier voor u het best is.  
Met de neusendoscopie kunnen structuren dieper in uw neus en 
in uw neus-keelholte goed worden onderzocht.  
 
Voorbereiding op het onderzoek 

Voor de behandeling start, kunt u, indien gewenst, een 
verdoving krijgen. Dit gebeurd door middel van watjes of spray 
met slijmvliesafslankende vloeistof en een verdovende 
vloeistof. Het inbrengen van de watjes doet geen pijn, maar 
kan een kriebelig gevoel en vreemde smaak geven. Het 
aanbrengen van de verdoving duurt enkele seconden. Terwijl 
de verdoving inwerkt, wordt u in de meeste gevallen gevraagd 
plaats te nemen in de wachtkamer. Het inwerken van de 
verdoving duurt tien tot twintig minuten. Het ademen door uw 
neus is bij de verdoving met gebruik van watjes moeilijker. 
Hierdoor moet u tijdelijk door uw mond ademen. 

 
Het onderzoek 
Na de inwerking van de verdoving worden de watjes uit uw 
neus gehaald. Vervolgens wordt een scoop, een kijkertje,  uw 
neus ingebracht. U voelt het inbrengen van de scoop wel, maar 
dit doet zelden pijn. Uw behandelend specialist bespreekt het 
resultaat van het onderzoek direct met u. 
 
Na het onderzoek 
U kunt op eigen gelegenheid naar huis. Indien een verdoving is 
gebruikt, is deze na maximaal twee uur uitgewerkt. Omdat u 

zich kunt verslikken, mag u tot de verdoving is uitgewerkt niets 
eten of drinken.  
 
Complicaties 
Bij een neusendoscopie zijn geen bijwerkingen of klachten te 
verwachten.  
 



Verhindering 
Na afloop van uw afspraak op de polikliniek Keel-, Neus- en 
Oorheelkunde heeft u een behandeldatum meegekregen of een 
brief thuis ontvangen waarin de datum van uw behandeling 
wordt vermeld. Mocht u verhinderd zijn op de geplande datum, 
laat dit dan zo spoedig mogelijk weten. Wij kunnen u een 
nieuwe behandeldatum aanbieden en een andere patiënt op uw 
datum inplannen. 
 

Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u op 
werkdagen telefonisch contact opnemen met de polikliniek 
Keel-, Neus- en Oorheelkunde.  
 
Contact opnemen kan van 8.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 
tot 15.30 uur, via telefoonnummers: 
 010 - 461 6222  
 010 - 461 6231  
 
Buiten bovengenoemde tijden 
Buiten bovengenoemde tijden kunt u voor dringende vragen 
telefonisch contact opnemen met het Franciscus Gasthuis, via 
het algemene telefoonnummer 010 – 461 6161.  

 

 

 
Oktober 2011 

1017 


