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Inleiding 
Uw KNO-arts heeft voorgesteld om uw klachten te behandelen 
met een operatie aan de neusbijholten. Deze folder geeft u 
informatie over de operatie.  
 

De neusbijholten 
Boven en naast de neus bevinden zich holle ruimten in het 
hoofd, de zogenaamde neusbijholten. De neusbijholten staan 
direct in verbinding 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. De zeefbeenholten bestaan uit een systeem van vele 
kleine holten. De holten bevinden zich  aan beide kanten tussen 
de neusholte en de oogkas. De kaakholten en de 
voorhoofdsholten staan via het zeefbeen met de neus in 
verbinding. 
 
Als laatste holte kennen we nog de wiggebeensholte. De 
wiggebeensholte ligt ver achter, bovenin de neus.  
 

Wanneer opereren 
Een ontsteking aan de neusbijholten kan genezen met 
medicijnen of spoelingen. Als een ontsteking in de 
neusbijholten niet geneest, noemen we dit een chronische 
ontsteking. Een chronische ontsteking kan gepaard gaan met 
de vorming van poliepen. Het kan een ontsteking zijn van één 
bijholte, maar er kunnen ook meerdere bijholten ontstoken zijn.   
 
Vooral in het geval van een chronische ontsteking van de 
zeefbeenholten kunnen ook de kaakholten geblokkeerd en 
ontstoken raken. Eventueel zelfs ook de voorhoofdsholten.  

 
De belangrijkste reden voor een operatie aan de neusbijholten 
is een chronische ontsteking. Omdat de zeefbeenholte een 
centrale positie inneemt, speelt de zeefbeenholte en belangrijke 
rol bij de operatie aan de neusbijholten.  
 

 



De operatie 
De operatie duurt ongeveer 45 minuten. De behandeling wordt 
onder plaatselijke verdoving of algehele narcose uitgevoerd. Via 
de neus wordt het zeefbeengebied geopend. Het 
zeefbeengebied bestaat uit verschillende kleine ruimtes. Het 
verdikte, ontstoken slijmvlies of de poliepen worden dan 
verwijderd. Tegelijkertijd kan de afvoergang van de kaakholten 
naar de neus worden verruimd.  
 
Tijdens de operatie kijkt de KNO-arts met een kijkertje 
(endoscoop) in de neus en de bijholten. De operatie aan de 
neusbijholten gebeurt dan ook via de neusholte. Er ontstaan 

daarom geen uitwendige littekens.  
 
Als de operatie klaar is krijgt u een tampon in beide neusgaten. 
Dit om nabloeden te voorkomen.  
 

Na de operatie 
Vaak kunt u aan het einde van de operatiedag naar huis. U mag 
in ieder geval de eerste drie dagen na de operatie de neus niet 
snuiten. De eerste week na de operatie raden wij aan niet 
zwaar te tillen en niet te bukken. 
 

De tampons die in de neus zijn geplaatst, worden op de 
polikliniek verwijderd. Ondanks de tampons in de neus kan er 
wat wondvocht via de neus of keel doorlekken.  
 
Nadat de tampons verwijderd, raden wij u aan de neus schoon 
te houden. Dit kunt u doen door met een zoutoplossing te 
spoelen. Zie hiervoor de folder “Neusspoelen”.  
 
Als u neusspray nodig heeft, dan schrijft de arts dit voor. Wij 
raden u aan de eerste twee weken niet te sporten.  
 

Mogelijke complicaties 
Bij iedere operatie is sprake van enig risico. Er kan bijvoorbeeld 
een infectie optreden of een onverwachte bloeding. Daarnaast 
bestaat er altijd het risico van een letsel aan omgevende 
structuren. In het geval van de neusbijholten zijn dit de oogkas 
en de schedelholte. In zeldzame gevallen kan verminderde reuk 
optreden.  



 

Complicaties bij een operatie aan de neusbijholten komt weinig 
voor.  
 

Is het na de operatie beter? 
Hierover is niet zomaar een uitspraak te doen. Er zijn 
verschillende redenen waarom u aan de neusbijholten bent 
geopereerd. De arts bekijkt zorgvuldig hoe groot de kans bij u 
is dat de klachten afnemen. Ook het risico van complicaties 
wordt meegenomen. 
 

Vragen? 
We kunnen in deze folder alleen de meest belangrijke vragen 
beantwoorden. Misschien heeft u er niet genoeg aan. Bij vragen 
kunt u altijd de behandelend specialist of assistente bellen. Dit 
kan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via 010 893 00 
00. U vraagt dan naar de polikliniek KNO.  
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