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1. Doelgroep 
 
Een groot aantal mensen hebben last van snurken en een onderbroken nachtrust. 
Hierbij wordt de huig verkleind.  
Andere neusoperaties of ingrepen van Neus- Keel en Oren zijn mogelijk.  
 

2. Voorbereiding 

2.1. Voor de ingreep 
 
• De verpleegkundige stelt samen met jou een schriftelijk verpleegdossier op.  
• Documenten voor arbeidsongeschiktheid, verzekeringen … die door de arts ingevuld moeten worden aan de 

verpleging overhandigen. 
Bij het ontslag krijg je deze ingevuld terug.  

• Wanneer je preoperatieve onderzoeken moest laten uitvoeren mag je deze aan de verpleegkundige 
overhandigen. 
Het betreft: 

o Een bloedonderzoek 
o Een hartonderzoek (ECG) 
o Radiografie van de longen 

Het is mogelijk dat de arts omwille van de voorgeschiedenis deze onderzoeken niet nodig of noodzakelijk acht. 
 

3. Verloop 

3.1. Naar de operatiezaal 
 
• De verpleegkundige zal je vragen om je operatieschortje aan te trekken. 

Alle kledij moet uit wegens hygiënische redenen. 
• Ook juwelen, kunstgebit, contactlenzen, bril, nagellak, piercings moeten verwijderd worden.  
• Je wordt met een rolstoel met hoge rugleuning naar het operatiekwartier gebracht. 

De ingreep duurt ongeveer 30 minuten. 
 
 
 

3.2. Ontwaakzaal 
 
• Je mag meteen na de ingreep terug naar de kamer. 
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4. Nazorg 

4.1. Naar de kamer 
 
• Je moet nuchter blijven tot de behandelende arts op de kamer is langsgegaan. 

De arts kijkt met een tongspatel en een zaklampje of alles in orde is. 
• De verpleging komt dan met plat water. 

Als het water goed verdragen wordt, mag er nadien gegeten worden. 
De verpleging bezorgt dan de bestelde maaltijd (boterhammen). 
Ook het infuus wordt verwijderd. 

• Voor het eerste opstaan gelieve de verpleegkundige te bellen. 
Het is mogelijk dat je duizelig bent.  

 

4.2. Ontslag 
 
• Controle bloeddruk, pols, pijn … 
• Indien de behandelende arts uitleg gegeven heeft en eventuele documenten (werkonbekwaamheid, 

verzekeringen …) ingevuld heeft, mag je het ziekenhuis verlaten. 
• Indien nodig krijg je pijnmedicatie mee naar huis voor de eerste 24 uur. 
• Bij het verlaten van de afdeling moet je de verpleging op de hoogte brengen. 
• Betalen hoef je vandaag niet te doen. 
 

4.3. Verloop thuis 
 
• Geen warme maaltijd meer gebruiken de dag van de ingreep.  
 
Bij problemen:  
 
• Contacteer je huisarts, je behandelende arts of het ziekenhuis. 
• Dagziekenhuis (receptie):  015 50 49 11. 
• Dienst spoedgevallen:  015 50 50 40. 
 
 
Wij wensen je een spoedig herstel. 
 
 
Het verpleegkundig team van Dagziekenhuis 1 

 


