Geachte mevrouw/heer,
U hebt zojuist een afspraak gemaakt voor een
onderzoek van de neus. Wij geven u graag wat
meer informatie over dit onderzoek, zodat u rustig
en in zekere mate voorbereid het onderzoek kunt
ondergaan. Voor het onderzoek is het gewenst om
het gebruik van neussprays stop te zetten 2 dagen
voor het onderzoek.

1 Verloop van het onderzoek
● De ruimte in de neus wordt gemeten via een
echogeluid. Voordien mag u de neus goed
snuiten.
● Daarna houdt u een dunne buis tegen één
neusgat, zodat dit goed afgesloten is.
● U ademt via de mond rustig in en uit (u mag
niet via de neus ademen) en men zal u vragen
om uw adem enkele seconden in te houden.
Vervolgens wordt dezelfde procedure gevolgd
voor het andere neusgat.
● Om de hoeveelheid lucht te meten die door de
neus gaat, wordt er in één neusgat een dopje
geplaatst en moet u een maskertje voor de
mond en neus houden.

● U ademt een paar keer rustig in en uit door de
neus, terwijl de mond gesloten blijft.
Vervolgens wordt dezelfde procedure gevolgd
voor het andere neusgat.
● Na beide metingen krijgt u ontzwellende
neusdruppels in de neus gesprayd. Er wordt 5
minuten gewacht om de spray te laten
inwerken. Daarna wordt het onderzoek
nogmaals gedaan. Beide metingen worden met
elkaar vergeleken.

2 Wat wordt er onderzocht?
Het doel van dit onderzoek is opmeten in welke
mate er sprake is van een neusverstopping en er
dus weerstand is bij het ademhalen.
Ook wordt er nagegaan of de neusverstopping of
obstructie verbetert na het gebruik van een
decongestivum (neusspray die een geneesmiddel
bevat dat de slijmvliezen doet krimpen). De test
wordt daarom afgenomen voor en na gebruik van
deze neusspray.
Duur: ± 20 minuten.

3 Van wie krijgt u de resultaten?
De resultaten worden aan uw behandelende
Neus-Keel-Oorarts bezorgd. Tijdens een volgende
consultatie of meteen na het onderzoek wordt het
resultaat met u besproken en wordt een
eventuele behandeling gestart.

4 Praktische aandachtspunten
● Hou er rekening mee dat het inschrijven enige
tijd in beslag kan nemen. Kom dus tijdig (30
minuten voor het geplande onderzoek) naar
het ziekenhuis.
● Breng uw identiteitskaart mee.
● U moet geen geld voorzien. De rekening van
het onderzoek wordt later opgestuurd. Als u
nog een consultatie heeft bij de dokter, moet
die wel ter plaatse betaald worden.

Vragen aan arts

Hebt u vragen of
opmerkingen?
Spreek de verpleegkundige van de
dienst aan. Zij of hij zal u met raad
en daad bijstaan.

Contactinfo
Afspraken Neus, keel, oor
03 650 50 52
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