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Deze folder geeft informatie over de operatie bij neusbloedingen bij uw kind. U leest wat de 

operatie inhoudt en over de tijd na de operatie.

Wat is een neusbloeding?
Een neusbloeding is een vervelende aandoening. Het gaat meestal om een bloeding van een klein 
bloedvat. Bij kinderen en jongvolwassenen bloedt gaat het meestal om een vaatje vóór op het 
neustussenschot, dat door neuspeuteren of een gewone verkoudheid is kapotgegaan.

Behandeling van een neusbloeding door de KNO-arts
De keel-, neus- en oorarts (KNO) gaat eerst na waar de bloeding precies plaatsvindt. Naar 
aanleiding van dit onderzoek wordt besloten hoe het bloedende vat het best kan worden 
behandeld. Meestal kan die behandeling plaatsvinden op de polikliniek KNO.

Narcose
Soms is narcose nodig, omdat een poliklinische behandeling niet optimaal kan worden uitgevoerd. 
In dat geval vindt een operatie plaats onder kortdurende narcose. Het gaat dan om dagopname: 
uw kind mag op de dag van de operatie weer naar huis. U hoort op welke locatie uw kind wordt 
geopereerd. Meer informatie over de dagopname ontvangt u van het opnameplein, zoals de 
brochure ‘Goed voorbereid op de dagopname van uw kind’.

Voorbereidingen direct na het polikliniekbezoek
Opnameplein
Voor de voorbereiding op de operatie krijgt uw kind een afspraak met het opnameplein. Dit gebeurt 
meestal telefonisch. U en uw kind hebben tijdens deze afspraak met diverse zorgverleners een 
gesprek zoals de apothekersassistent, anesthesioloog en verpleegkundige. Het gesprek duurt 
ongeveer 1½ uur.
U ontvangt een brief over de afspraak van uw kind op het opnameplein. U vindt hierin informatie 
over:
• datum en tijdstip van de afspraak van uw kind
• op welk locatie uw kind de afspraak heeft en
• hoe u zich op deze afspraak van uw kind moet voorbereiden

Operatiedatum
U hoort van de medewerker van de planning:
• op welke datum uw kind wordt geopereerd
• op welk tijdstip uw kind in het ziekenhuis wordt verwacht
• vanaf welk tijdstip uw kind niet meer mag eten en drinken

Neusbloeding
Behandeling op de operatiekamer
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Uw kind voorbereiden
Voor kinderen is een operatie best spannend. Daarom is het belangrijk uw kind thuis al goed 
voor te bereiden op wat er gaat gebeuren in het ziekenhuis. Zeker voor jongere kinderen is het 
belangrijk dat ouders dit vooraf zo goed mogelijk uitleggen. Deze folder is daarbij een hulpmiddel.

Folder en filmpje
Meer informatie vindt u in de brochure ‘Operatie van uw kind’. Hierin staat onder andere wat u 
kunt doen om uw kind goed voor te bereiden op de operatie. U krijgt deze brochure mee tijdens 
de afspraak op het opnameplein. U en uw kind kunnen ook op www.nwz.nl/operatie een filmpje 
bekijken over de voorbereiding op de operatie. Voor elke leeftijdscategorie is er een filmpje. Uw 
kind ziet alleen wat hij/zij bewust op de operatieafdeling meemaakt.

De operatie 
Uw kind wordt onder narcose gebracht. Als het goed slaapt, wordt met behulp van een klein 
instrument een enkel bloedend bloedvat dicht gebrand. Dit duurt slechts enkele minuten.

Na de operatie
Pijn
Het is mogelijk dat uw kind huilt als het uit de operatiekamer komt. De neus kan pijnlijk zijn, maar 
hiertegen helpt – de al gegeven – paracetamol goed.

Bloed
Er kan nog wat bloed uit de neus komen. Dat is normaal.

Drinken
Na de behandeling kan uw kind vrijuit drinken.

Troost
Het is de bedoeling dat uw kind de eerste uren rust krijgt. Meestal slaapt uw kind. U kunt uw kind 
daarbij op schoot nemen. Doet u zelf ook zo rustig mogelijk. Misschien kunt u af en toe iets lezen. 
U krijgt een kopje koffie of thee.

Het ontslag
In de loop van de ochtend komt de KNO-arts bij uw kind kijken. Als alles normaal verloopt, kunt u 
ongeveer 2 uur na de ingreep het ziekenhuis verlaten.

Bij thuiskomst
Dieet
De dag van de behandeling geeft u uw kind dunne, afgekoelde voeding, zoals vla, pap, soep, puree, 
appelmoes, boterham zonder korst. Vanaf de dag na de behandeling kan het weer van alles zijn.

School/crèche/op straat/zwemmen
De dag na de behandeling kan uw zoon of dochter weer de straat op of naar school/crèche. 
Zwemmen kan pas twee weken na de behandeling.

http://www.nwz.nl/operatie
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Controle
Meestal wordt geen poliklinische controle afgesproken na deze ingreep.

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.


