Kijkonderzoek van
neus- en keelholte

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

Inleiding
U heeft binnenkort een afspraak bij de kno-arts voor kijkonderzoek
van de neus-en keelholte. In deze folder leest u hier meer over.

Wat houdt het kijkonderzoek in?
Bij het onderzoek bekijkt de arts de binnenzijde van uw neus en/of
neus- en keelholte. Hij doet dit met een endoscoop. Dat is een
buisje van 3 mm dik met aan het einde een kleine kijker.
Het onderzoek van de neus heet nasendoscopie, het onderzoek van
de neus- en keelholte heet nasofaryngoscopie.
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Het kijkonderzoek is nodig om erachter te komen wat de oorzaak
van uw klachten is. Zo kunnen bijvoorbeeld ontstekingen, poliepen,
bloedingen of gezwellen worden opgespoord.
Ook kunnen de uitvoergangen van de neusbijholten, op de plaats
waar deze in de neusholte uitkomen, worden bekeken. En kunnen
mogelijke afwijkingen aan het neustussenschot of de neusschelpen
worden onderzocht. Na een operatie aan de uitvoergangen van de
neusbijholten kan met een nasendoscopie ook in de neusbijholten
gekeken worden.
De onderzoeken worden gedaan door uw eigen KNO-arts,
geassisteerd door de polikliniekassistente of verpleegkundige.
Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten
aan ongemak of pijn als u een onderzoek 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.

Het onderzoek
Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek KNO. Tijdens het
onderzoek zit u, eventueel half liggend, in een gemakkelijke stoel.
Vlak voor het onderzoek wordt uw neusslijmvlies verdoofd met
watjes die in verdovingsvloeistof zijn gedrenkt. De verdoving moet
ongeveer tien minuten inwerken.
Na de inwerktijd schuift de arts de scoop via uw neusgat uw neus
binnen en voert het kijkonderzoek uit.
Het onderzoek duurt meestal niet langer dan 5 minuten.
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Na het onderzoek
Door de verdoving kan ook uw keel plaatselijk ongevoelig zijn. Om
verslikken te voorkomen, is het beter om na het onderzoek het
eerste half uur voorzichtig te zijn met eten en drinken.
U kunt ook een lichte irritatie van uw neusslijmvlies hebben. Dit kan
een paar uur duren, maar kan geen kwaad en het gaat vanzelf weer
over.
De uitslag
Meestal vertelt de behandelend KNO-arts u direct de uitslag van het
kijkonderzoek. Hij bespreekt ook hoe de behandeling eruit kan zien.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust
van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur naar de polikliniek
KNO, tel. (078) 654 71 00. We beantwoorden uw vragen graag.
Als u verhinderd bent voor het kijkonderzoek, wilt u dan zo
spoedig mogelijk bellen naar de polikliniek KNO?
We kunnen dan de opengevallen plaats voor een andere patiënt
gebruiken.
Wilt u meer weten over dit of andere onderzoeken? Kijk dan op onze
website www.kno.asz.nl. Hier vindt u ook een aantal voorlichtingsfilms, waaronder dit kijkonderzoek.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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De afbeelding in deze folder is afkomstig van Shutterstock en via een
licentieovereenkomst door ons verkregen. Het is derhalve aan derden niet
toegestaan om deze afbeelding op welke wijze dan ook, te gebruiken of te
kopiëren. Voor het eigen gebruik van deze afbeelding verwijzen wij naar
www.shutterstock.com
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