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Thuis herstellen na een neusoperatie of een neusbijholte-
operatie
 
Onlangs heeft u een operatie aan de neus of aan de neusbijholten ondergaan. In deze folder 
geven wij u enkele adviezen voor de periode na ontslag uit het ziekenhuis. Het doel van deze 
adviezen is een spoedig herstel te bevorderen.
 

Algemeen
De eerste twee dagen na de operatie (na eventuele tamponverwijdering) mag u de neus niet 
snuiten, wel ophalen. (Ook is het beter, ter voorkoming van een nabloeding, de eerste dagen na 
een operatie niet te warm te douchen/baden en niet te warm (een beetje lichaamstemperatuur) 
te drinken.
 

Neus spoelen na 24 uur na de operatie
U spoelt uw neus vier tot zes keer per dag met zout water. U kunt dit zoute water zelf maken 
door een volle theelepel keukenzout op te lossen in een halve liter lauwwarm water (op 
lichaamstemperatuur, ongeveer 37,5 C). U hoeft dit water niet te koken, u kunt het gewoon 
mengen uit de kraan. Neem een kleine hoeveelheid zout water in de palm van uw hand en houd 
met de andere hand een neusgat dicht. Vervolgens houdt u de hand met water onder het open 
neusgat en snuift u dit op. Als u het goed doet, komt het water in uw mond. Dit spuugt u uit. 
Deze procedure herhaalt u enkele malen. Als u zowel links als rechts geopereerd bent, spoelt u 
beide neusgaten, anders alleen de geopereerde zijde. U kunt als alternatief zoutwater spray 
kopen bij de drogist/apotheek of kijk op www.kno-winkel.nl voor diverse handige hulpmiddelen 
bij het spoelen van de neus.
 

Neusdruppels
Als u een verstopte neus heeft, kunt u enkele dagen, naast de zoutspoelingen, neusspray 
(bijvoorbeeld Otrivin) gebruiken. Deze neusspray kunt u zonder recept kopen bij de apotheek of 
drogist.
 

Neuszalf
Bij korstvorming in het begin van de neus kunt u de neus met neuszalf behandelen (bijv. 
vaseline/nisita ). Een recept voor deze zalf kunt u bij de polikliniek KNO krijgen. Neem wat 
neuszalf op de pink en smeer dit aan de binnenzijde van de neusvleugel. Daarna de neus 
voorzichtig ophalen.
 

http://www.kno-winkel.nl/
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Bloedneus
In geval van een bloedneus, kunt u het beste een of twee keer voorzichtig de neus snuiten (in 
een handdoek). Neem plaats in een zittende, licht voorovergebogen houding. U neemt wat 
ijsblokjes in de mond en houdt die tegen het verhemelte. In de meeste gevallen stopt de 
bloedneus op deze manier. Zonodig kunt u neusspray (bijvoorbeeld xylometazoline 1% / Otrivin) 
in de neus sprayen, hierdoor worden de bloedvaatjes dichtgeknepen en stopt het bloeden.
 

Wanneer neemt u contact op met een arts?
Als een bloedneus niet stopt of als u hoge koorts krijgt en/of kloppende pijn, neemt u dan 
contact op met de polikliniek KNO.
 

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
polikliniek KNO. De polikliniek KNO is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 
uur via telefoonnummer: (079) 346 25 93.

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 
deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 
of via info@llz.nl. 

mailto:info@llz.nl

