
Weg met neusspray dankzij 
nieuwe KNO behandeling
Niezen, snotteren en een verstopte neus. We hebben er allemaal wel 

eens last van. Meestal gaat dit vanzelf over, maar een groeiende groep 

mensen heeft last van een permanent verstopte neus, veroorzaakt 

door geïrriteerde neusslijmvliezen. Zonder neusspray komen zij de 

dag niet meer door. De KNO afdeling van het LangeLand Ziekenhuis 

biedt nu een permanente oplossing.

“De neus wordt continu geprikkeld, waardoor de 

neusschelpen opzwellen en er teveel slijm wordt 

aangemaakt,” KNO arts Paul van der Eerden wijst 

op een model van de inwendige neus. “Pollen, 

 vervuiling, huisstof of een te droge lucht kunnen 

het veroorzaken. De werkzame stof in neusspray 

(Xylometazoline), laat de bloedvaatjes samen-

knijpen, waardoor de neusschelpen tijdelijk 

 krimpen. Helaas werkt dit maar kort en is er steeds 

meer nodig om hetzelfde resultaat te bereiken.”

Permanente oplossing 
Sinds eind vorig jaar kan de neusspray in de 

 prullenbak. In plaats daarvan wordt de celon- 

methode toegepast. De klachten worden hier-

mee snel en pijnloos verholpen. Van der Eerden: 

“Met watjes verdoven we de binnenkant van de 

neus, waarna ik de neusschelpen met een naald 

 behandel met selectieve warmte therapie. Deze 

verschrompelen hierdoor en nemen minder 

 ruimte in. Zo blijft de neus vrij. We voeren de 

behandeling poliklinisch uit en patiënten gaan 

zonder extra verband naar huis. Dus na een half 

uurtje sta je alweer op het parkeerterrein.”

Enorme vooruitgang
Het lijkt even eng, maar de behandeling is een 

enorme vooruitgang, verzekert Van der Eerden: 

“Tot voor kort werd bij patiënten met ernstige klach-

ten de neusschelpen operatief verwijderd, onder 

volledige narcose. Dit is vrij ingrijpend, dus doen 

we dat alleen als het écht noodzakelijk is. Patiënten 

met mildere klachten bleven daarom vaak liever 

hun neusspray gebruiken. Met de Celon-methode 

bieden we een blijvende oplossing voor iedereen 

die er last van heeft.” n

Eindelijk vrij ademen
Maandelijks behandelen de KNO artsen 
van het LangeLand rond de vijftien 
patiënten met de Celon-methode. De 
20-jarige Kay Blokland is twee maanden 
geleden behandeld door dokter Van der 
Eerden. Kay: “Ik heb eigenlijk altijd met een 
verstopte neus rondgelopen. Ik ademde 
vooral door mijn mond en als ik verkouden 
werd, was ik dat gelijk drie maanden lang. 
Ik gebruikte dan wel neusspray, maar het 
werkte nooit echt.”

Kay hoorde van de nieuwe behandeling 
en ging op gesprek bij dokter Van der 
Eerden: “Hij heeft me onderzocht, maar 
kon, behalve gezwollen slijmvliezen, 
in eerste instantie niets vinden. Na een 
bloedonderzoek bleek dat ik allergisch ben 
voor gras.” Hier was Kay nogal verbaasd 
over, vooral omdat hij ruim vier keer per 
week op de grasmat te vinden is. “Ik speel 
voetbal in de topklasse bij VV Capelle. Ik 
had altijd al last van mijn neus tijdens de 
voetbal. Nu weet ik waarom!”

De behandeling zelf viel Kay alles mee: 
“De verdoving met watjes is even irritant, 
maar de behandeling zelf was echt 
prima. Ik voelde er niets van. Iedereen 
was ook erg aardig, waardoor ik me goed 
op mijn gemak voelde.” Al direct na de 
behandeling voelde Kay dat hij beter kon 
ademen: “Voor het eerst in tijden kon ik 
vrij ademen. Er ging een wereld voor me 
open!” Tijdens de laatste controle bleek het 
herstel iets langzamer dan verwacht: “In 
mijn linker neusgat zitten nog wat korstjes, 
maar die zijn met een paar weken weg. Het 
duurt iets langer, maar ik ben vooral blij 
dat ik nu gewoon kan ademen.”

Paul van der Eerden vindt de celon-methode een grote vooruitgang.

Kay kan eindelijk vrij ademen op het voetbalveld.

“Er ging een wereld 
voor me open”



LangeLand toont kwaliteit 
met Kwaliteitsvenster

Het mammateam staat voor u klaar!
Heeft u iets gevoeld in uw borst of is er bij u op de foto iets gezien? 

Logisch dat u dan snel wilt weten of er iets ernstigs aan de hand is. 

Verder onderzoek moet die duidelijkheid geven. Hiervoor kunt u 

terecht bij de zogenaamde mammapoli van het LangeLand Ziekenhuis.

Gisteren heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) het 

Kwaliteitsvenster gelanceerd. Een hulpmiddel voor ziekenhuizen om 

op een toegankelijke manier informatie te geven over de kwaliteit van 

zorg. Het LangeLand Ziekenhuis doet hier graag aan mee.

•  Persoonlijke begeleiding door zeer ervaren 

artsen en mammacareverpleegkundigen.

•  Uitgebreide nazorg in alle aspecten van de 

borstkankerzorg. 

Wilt u meer informatie? Kijk op onze site www.llz.nl 

of bel onze mammacareverpleegkundigen, 

Els Bekink en Andrea Wijnen,

via (079) 346 28 14.

je op deze manier geen dikke rapporten moet 

door worstelen om te zien hoe jouw ziekenhuis 

 presteert. Alle informatie staat op een laagdrempe-

lige en transparante manier weergegeven. Boven-

dien kunnen we dit snel bijwerken, waardoor de 

informatie altijd actueel is.”

Bij de start van het kwaliteitsvenster doen bijna alle 

Nederlandse ziekenhuizen mee. In de scores wordt 

het landelijk gemiddelde meegenomen, wat een 

goed beeld geeft van de prestaties van het zieken-

huis. Het LangeLand doet het op dit vlak goed, weet 

Jan Pronk: “Het LangeLand presteert op of boven 

het landelijk gemiddelde.”  n

Benieuwd naar de scores van het LangeLand? 
Bekijk het kwaliteitsvenster via de link in de 
 rechterkolom van onze website: www.llz.nl.

•  Twee mammapoli’s per week 

(maandagmiddag en woensdagochtend).

•  Geen wachtlijsten, u kunt meestal binnen 

twee of drie werkdagen bij ons terecht.

•  Controles zowel op de poli in Zoetermeer 

als de poli in Bergschenhoek.

•  Snel duidelijkheid: Op één dagdeel alle 

 onderzoeken, de uitslag en indien nodig het 

voorlopige behandelplan.

Jan Pronk, manager Kwaliteit en Innovatie, vertelt: 

“Als ziekenhuis leveren we al veel informatie aan 

de Inspectie voor de Gezondheidszorg, zorg    ver-

zekeraars en andere instanties. De doelstelling 

van het Kwaliteitsvenster van de NVZ is om de 

 kwaliteitsinformatie toegankelijker te maken voor 

een breder publiek. Wij willen hier uiteraard graag 

aan meehelpen.”

De informatie in het Kwaliteitsvenster is  gebaseerd 

op tien hoofdthema’s.  Met deze thema’s krijgt de 

patiënt een goed idee over de kwaliteit die een 

 ziekenhuis biedt, bijvoorbeeld op het gebied van 

patiëntervaringen, wachttijden, sterfte en risico-

volle operaties. Jan Pronk: “Het voordeel is dat 

Het mammateam van het LangeLand Ziekenhuis: Lia Levert-Brand (mammachirurg), 
John van der Wer�  (plastisch chirurg) en Michaela Schilders-Springer (mammachirurg). 
Zittend: Julia Zguricas (plastisch chirurg) en Els Bekink (mammacare verpleegkundige)

“Patiënten waarderen het 
LangeLand met een 8,1 ”

Hoeveel patiënten krijgen een wondinfectie 
na een totale knieprothese?

LangeLand Ziekenhuis: 0%

Landelijk gemiddeld: 1,4%

Hoeveel specialisten krijgen jaarlijks een 
functioneringsgesprek?

LangeLand Ziekenhuis: 100%

Landelijk gemiddeld: 64%  (in 2012)

Hoeveel terechte klachten zijn er bij 
het LangeLand Ziekenhuis ingediend?

 
In 2011: 21

In 2012: 15

Het LangeLand Ziekenhuis is hét basis-
ziekenhuis voor Zoetermeer en de regio. 
Patiënten ontvangen hier hoogwaardige, 
vriendelijke en laagdrempelige zorg in hun 
vertrouwde omgeving. Onze  vestigingen 
in Zoetermeer en Lansingerland  bieden 
een breed aanbod aan klinische en 
 poliklinische zorg. Bekijk de website van 
het  LangeLand Ziekenhuis voor meer 
 informatie over ons zorgaanbod, opname 
informatie, informatie over bloedprikken 
en nog veel meer. 

Het LangeLand Ziekenhuis
Toneellaan 1
2725 NA, Zoetermeer
T: (079) 346 26 26 
I: www.langeland.nl

LangeLand polikliniek Bergschenhoek
Tjeerd Kuipersstraat 17 
2662 GM Bergschenhoek 
T: (079) 346 43 33 
I: www.langelandparkzoom.nl

LangeLand Huidkliniek & priklab
Europaweg 151 (nabij het Stadshart)
2711 ER Zoetermeer
T: (079) 346 28 86
I: www.langelandhuidkliniek.nl

Volg het LangeLand Ziekenhuis op 
 Facebook en Twitter voor dagelijkse 
updates en het laatste nieuws.

Informeer bij uw huisarts!


