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Endoscopisch onderzoek van de neus

Polikliniek KNO, route 2.5
Telefoon (050) 524 59 10

Algemeen

•  Neem bij ieder onderzoek uw ziekenhuispasje en identiteitsbewijs mee.
•  Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met het secretariaat van de 

polikliniek KNO.

Endoscopisch onderzoek

De arts kan met dit onderzoek beoordelen of er irritaties, ontstekingen of andere 
afwijkingen zijn aan de binnenkant van de neus of de neusbijholten.

Voorbereiding 

Er is geen speciale voorbereiding nodig. 

Verloop van het onderzoek

Voor een goed zicht in de neus kan een KNO-arts gebruikmaken van een endo-
scoop. Dit is een dun buisje met een uitgebreid stelsel van lenzen (optiek) dat 
verbonden is met een sterke lichtbron. Een endoscoop kan star (recht) of flexibel 
zijn. De endoscoop wordt eerst tot achter in de neus gebracht. Vervolgens wordt 
het optiek langzaam teruggetrokken, zodat de inhoud van de neus nauwkeurig 
bestudeerd kan worden. 

Afhankelijk van het type endoscoop en het doel van het onderzoek, kan de neu-
sendoscopie worden uitgevoerd met verdoving van de neus. De verdoving vindt 
plaats met watjes of een spray in de neus. Deze verdoving moet ongeveer  
15  minuten intrekken. Behalve de neus krijgen ook de bovenlip, de tanden en 
soms de mond een wat doof gevoel. Dit komt door de open verbinding van de 
neus naar de keel- en mondholte. De verdoving is ongeveer een uur na het onder-
zoek uitgewerkt.

Direct drinken na de ingreep wordt afgeraden omdat u zich zou kunnen verslik-
ken.  

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer een half uur, dus inclusief verdoving en nabespre-
king.

Uitslag

De specialist bespreekt de resultaten van dit kijkonderzoek direct met u.

Na afloop

Na het onderzoek kunt u met eigen vervoer naar huis.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat het onderzoek naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet 
het geval zijn, vragen wij u dit eerst te bespreken met degene die hiervoor direct 
verantwoordelijk is. U kunt ook een afspraak maken met het hoofd van de afde-
ling of met de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie vindt u op 
onze website of in de folder Uw tevredenheid, onze zorg. 

Tot slot

Hebt u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met het secretariaat van de polikliniek KNO.
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