Neusonderzoek
Neusendoscopie

Binnenkort krijgt u een neusonderzoek op de polikliniek keel-, neus-, oorheelkunde (KNO) van
Noordwest. Dat wil zeggen dat uw neus van binnen zorgvuldig zal worden bekeken met behulp van een
kleine kijker. In deze folder leggen we u uit wat de reden daarvan is, wat er gebeurt tijdens en na het
onderzoek en hoe u zich erop kunt voorbereiden.

Het onderzoek
Allereerst verdooft uw arts uw neus inwendig met behulp van watten of een spray met verdovende
vloeistof. Als de verdoving na ongeveer 10 minuten goed is ingewerkt, verwijdert de arts de watten. Dan
brengt de arts de kijker in uw neus en inspecteert zorgvuldig de neus van binnen. Soms neemt de arts
biopten: een klein stukje weefsel dat in de neus wordt weggenomen. Dit onderzoek is niet pijnlijk. Het
onderzoek duurt in totaal ongeveer 20 minuten.

Waarom dit onderzoek?
Het doel van het onderzoek is om de dieper gelegen weefsel in de neus en neus-keelholte te beoordelen. Als er biopten zijn genomen, wordt dit doorgestuurd naar het laboratorium voor weefselonderzoek.

Na het onderzoek
Na afloop van het onderzoek kunt u gedurende 1 of 2 dagen last hebben van wat vocht dat uit uw neus
loopt. Dit is het gevolg van een lichte irritatie van het neusslijmvlies veroorzaakt door de kijker.

De uitslag
De uitslag van het weefselonderzoek duurt 10 tot 14 dagen. U krijgt de uitslag van de KNO-arts.

Wachttijd
Uiteraard proberen we u op het afgesproken tijdstip te helpen. Het kan gebeuren dat u langer moet
wachten door bijv. een spoedingreep of onvoorziene omstandigheden. We vragen hiervoor uw begrip.

Onverwacht verhinderd
Als u verhinderd bent geeft u dit minimaal 24 uur van te voren aan ons door. Dan kunnen wij met u een
nieuwe afspraak maken.

Uw vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO. De medewerkers van de polikliniek KNO
zijn op werkdagen van 8:30 tot 16:30 uur bereikbaar op telefoonnummer: 072 - 548 3150.
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