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Panendoscopie
Onderzoek van mond, keel, luchtpijp en 
slokdarm
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Binnenkort krijgt u een onderzoek van uw mondholte, keelholte, strotten-

hoofd, luchtpijp en slokdarm. Dit heet panendoscopie. In deze folder leest 

u hoe u zich voorbereidt en hoe het onderzoek in zijn werk gaat.

 ʔ Uw voorbereiding
In de brochure ‘Chirurgische dagopname’ leest u over de gang van zaken op 
deze afdeling. Wilt u deze folder de dag vóór de behandeling aandachtig door
lezen?

 ʔ Uw afspraak op het opnameplein
Voor de voorbereiding op de operatie krijgt u een afspraak met het opname
plein. Dit gebeurt meestal telefonisch. U heeft tijdens deze afspraak met diver
se zorgverleners een gesprek zoals de apothekersassistent, anesthesioloog en 
verpleegkundige. Als u bloedverdunners gebruikt, heeft u ook een gesprek met 
een stollingsdeskundige. Het gesprek duurt ongeveer 1½ uur. U ontvangt een 
brief over uw afspraak op het opnameplein. U vindt hierin informatie over:
• datum en tijdstip van uw afspraak
• op welk locatie u de afspraak heeft en
• hoe u zich op deze afspraak moet voorbereiden

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

Folder en filmpje
Meer informatie vindt u in de folder ‘Goed voorbereid op uw operatie’. Hierin 
staat onder andere wat u moet doen om u goed voor te bereiden op uw operatie. 
Deze folder staat klaar in uw patiëntenportaal Mijn Noordwest, maar wordt als 
het nodig is meegegeven of per post opgestuurd. U kunt op onze website www.
nwz.nl/operatie ook een filmpje over de voorbereiding op de operatie bekijken. 
U ziet alleen wat u bewust op de operatieafdeling meemaakt.

http://www.nwz.nl/operatie
http://www.nwz.nl/operatie
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 ʔ De operatie
Bij deze operatie wordt onder narcose met een kijkapparaat (scoop) gewerkt.  
De mondholte, keelholte, het strottenhoofd, luchtpijp en de slokdarm kunnen 
zo geïnspecteerd worden. Soms neemt de arts een stukje weefsel (biopt) weg 
om het door het laboratorium microscopisch te laten onderzoeken.

 ʔ Na de operatie
U kunt ‘s avonds weer gewoon eten en drinken. Afhankelijk van de operatie
bevindingen kunt u dezelfde dag of de volgende dag weer naar huis.

Pijnbestrijding
Adviezen over pijnbestrijding kunt u lezen in de folder ‘Wel thuis na een ingreep 
op de dagbehandeling chirurgie’, die u tijdens de opname van de verpleegkun
dige ontvangt.

 ʔ Controleafspraak
Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u, in overleg met de specialist, een afspraak 
mee voor controle op de polikliniek KNO (huisnummer 017).

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

Bij klachten binnen 24 uur na uw operatie neemt u contact op met de dagbehan
deling van de locatie waar u bent behandeld, u krijgt hierover informatie mee 
van de dagbehandeling.

Wie waarschuwt u bij klachten ná de eerste 24 uur?
Heeft u de dagen na uw ingreep vragen of problemen? Neem dan op werk dagen 
contact op met de polikliniek KNO (huisnummer 017). Het telefoonnummer 
vindt u hierboven. Met vragen of problemen buiten kantoortijden kunt u contact 
opnemen met de huisartsenpost.
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Noordwest Ziekenhuisgroep
Postbus 501
1800 AM Alkmaar
www.nwz.nl
tel 072  548 4444

Colofon
Redactie keel, neus en oorziekten

communicatie
Druk Ricoh 
Bestelnummer 119073 

Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene 
voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl
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