Verwijderen van een
stukje weefsel uit de
mond-, keel- of neusholte

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
U heeft een afspraak voor het verwijderen van een stukje weefsel uit
de mond-, keel-, of neusholte,
op: _______________dag ________________om __________uur.

De behandeling vindt plaats bij de polikliniek KNO van het
Albert Schweitzer ziekenhuis op locatie:


Dordwijk



Sliedrecht



Zwijndrecht

Voorbereiding
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, is met u besproken of
het nodig is dat u deze medicijnen tijdelijk moet stoppen.
Als dit niet met u besproken is of als u twijfelt of de medicijnen die u
gebruikt bloedverdunnend zijn, kunt u bellen met de polikliniek KNO,
tel. (078) 654 71 00.
Een aantal voorbeelden van bloedverdunnende medicijnen:
Sintrommitis, Marcoumar, Plavix, Acenocoumarol, Ascal,
Acetylsalicylzuur, Aspirine.
Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten
aan ongemak of pijn als u een onderzoek of behandeling krijgt. Toch
beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het
ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar
nog extra rekening mee houden.
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De behandeling
De behandeling vindt plaats in de behandelkamer. U zit daarbij op
een behandelstoel.
De plaats waar het weefsel verwijderd moet worden, wordt verdoofd
met een injectie, watje of spray. Daarna verwijdert de KNO-arts het
stukje weefsel uit uw mond, keel of neus. Dit duurt meestal niet
langer dan een paar minuten.
Meestal hoeft het wondje niet gehecht te worden. Soms kan het
voorkomen dat hechten wel nodig is. Het hechtmateriaal is
oplosbaar en hoeft niet verwijderd te worden.
Weefselonderzoek
Het weefsel dat wordt weggenomen, wordt altijd opgestuurd naar
het laboratorium voor weefselonderzoek. De uitslag van dit
onderzoek is na ongeveer een week bekend bij uw KNO-arts. Deze
zal bij een volgende afspraak op de polikliniek de uitslag met u
bespreken.

Na de behandeling
U kunt direct na de behandeling weer naar huis. Voor u vertrekt
maakt de assistent een afspraak met u voor een controle bij de
KNO-arts.
Het wondje kan na de behandeling nog een beetje nabloeden. Dit
stopt vanzelf na korte tijd, meestal al na een paar minuten.
Wij adviseren u het eerste uur na de behandeling niets te eten
of te drinken. Dit om verslikken te voorkomen. De verdoving is na
een uur uitgewerkt. Warme dranken en warm eten kunt u de eerste
dag beter even laten afkoelen om nabloeden te voorkomen.
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Als het wondje wat pijnlijk is kunt u hiervoor een pijnstiller gebruiken,
zoals Paracetamol. Ook het eten van een (water)ijsje helpt goed bij
pijn in de mond en keel.

Tot slot
Als u verhinderd bent voor uw afspraak, wilt u dit dan zo spoedig
mogelijk laten weten? De vrijgekomen plaats kan dan door een
andere patiënt gebruikt worden.
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust
tijdens kantooruren naar de polikliniek KNO, tel. (078) 654 71 00.
We beantwoorden uw vragen graag.

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier: www.asz.nl/foldertest/

3

4

Albert Schweitzer ziekenhuis
augustus 2018
pavo 0503

