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Endonasale sinuschirurgie (FESS)
In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een operatie van de sinussen te
ondergaan in het Algemeen Ziekenhuis Damiaan Oostende. De operatie (endonasale
sinuschirurgie) vindt plaats in de operatiezaal. Deze brochure geeft u informatie over
opname, operatie en nazorg. Heeft u na het lezen nog vragen, stel ze dan gerust aan uw
behandelende arts.

2

Sinussen
 Om inzicht te krijgen in de oorzaak van uw klachten ziet u op de vorige bladzijde
een tekening van de sinussen. De sinussen (A, B) bestaan uit verschillende holten
waarin zich onder normale omstandigheden lucht bevindt. Ze worden geventileerd
doordat ze in verbinding staan met de neus (C). De afvoergang (E) van de verschillende sinussen naar de neus bevindt zich onder de middenste neusschelp (G).
 De afvoergang is nauw en kan bij slijmvlieszwelling of neuspoliepen gauw verstopt
raken. Hierdoor kunnen ontstekingen van de sinussen ontstaan. Dit kan klachten
geven zoals hoofd- en aangezichtspijn, neusverstopping, slijmproductie, reukstoornissen of drukgevoel in het hoofd. De sinussen grenzen aan de schedelbasis,
de oogkas, de traanbuis, de reuk- en oogzenuw en verschillende bloedvaten. De
meest voorkomende redenen om de operatie uit te voeren zijn aanwezigheid van
neuspoliepen en/of chronische ontsteking van de sinussen.

Onderzoek
Met een lamp wordt de neus onderzocht op afwijkingen van het neustussenschot,
slijmvlieszwellingen, poliepen of aanwezigheid van etterige slijmen. Met een neuskijker
(nasendoscoop) worden de afvoergangen van de sinussen bekeken en kan ook achter
in de neus gekeken worden. Wanneer de klachten niet met medicijnen verdwijnen en
eventueel een endonasale operatie nodig is, vindt een röntgenonderzoek (cone beam
CT-scan) plaats. Hierop zijn de sinussen en de afwijkingen goed te zien.

Operatie
Voor een goed zicht op het operatiegebied maakt uw NKO-arts gebruik van een endoscoop (met camera). Dit is een klein buisje met een uitgebreid stelsel van lenzen waardoor nauwkeurig de inhoud van de neus bestudeerd kan worden. Kijkend door de endoscoop die via de neusopening is ingebracht, kan de arts met speciale instrumenten
de ontstoken sinussen open leggen. De endoscoop maakt het mogelijk om tijdens de
operatie goed te zien waar de ontsteking zit en welke gebieden met rust gelaten kunnen worden. Bovendien maken we gebruik van de laatste technologieën zoals de microdebrider en een navigatiesysteem die ons toelaten om de ingreep nog nauwkeuriger en veiliger uit te voeren. Als er poliepen in de neus aanwezig zijn, worden die verwijderd. Hierna wordt de afvoergang naar de verschillende sinussen geopend en groter
gemaakt. De afwijkingen in de sinussen zelf worden verwijderd. Indien nodig worden er
tampons in de neus geplaatst.
Een endoscopische sinusoperatie (FESS – functional endoscopic sinus surgery) gebeurt
dus via de neusopeningen. Er ontstaan geen uitwendige littekens.
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Na de operatie
Als er tampons geplaatst werden, worden die 1 dag na de operatie verwijderd. Hierbij
treedt kortstondig wat bloedverlies op. Als alles goed gaat, mag u dan naar huis. Vaak
worden ook tijdens de operatie silicone-splints in de neus geplaatst. Deze blijven
ongeveer 1 week ter plaatse. Vanaf uw ontslag uit het ziekenhuis spoelt u uw neus met
zoutwater. Dit doet u drie tot vijf maal per dag. Na iedere spoeling brengt u ook zalf
aan in uw neus. Tijdens de eerste week van de operatie is het wenselijk de neus niet of voorzichtig - te snuiten.
Het is belangrijk om de eerste weken na de operatie geen zware fysieke inspanningen
te leveren, niet in chloorwater te zwemmen, geen zeer hete (stort)baden te nemen of
zeer heet/pikant voedsel of dranken te gebruiken. De arbeidsongeschiktheid bedraagt
normaal gezien twee weken, op basis van de postoperatieve controles kan die termijn
verlengd worden.

Mogelijke complicaties
 Neusbloeding of epistaxis: dit is een complicatie die normaal gezien goed reageert
op een conservatieve behandeling. Neustamponnade is zelden noodzakelijk.
 Infectie: aangezien chirurgie plaatsvindt in een ontstoken gebied, kunnen de sinussen secundair infecteren. Infecties kunnen goed behandeld worden met antibiotica.
 Bloeduitstorting rond het oog (periorbitaal en orbitaal hematoom): aangezien de
chirurgie dicht bij het oog plaatsvindt, kunnen er zich in dat gebied complicaties
voordoen. Deze complicaties komen zelden voor. Ze bestaan uit oppervlakkige
bloedingen rond het oog: minder dan 2% uit zich als een blauw oog dat na enkele
weken verdwijnt en minder dan 0,01% als een orbitaal hematoom. Als dit laatste
zich voordoet, is onmiddellijke chirurgie noodzakelijk.
 Gezichtsverlies: er zijn enkele geïsoleerde gevallen in de literatuur terug te vinden.
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 Cerebrospinaal vochtlek: dit ontstaat wanneer de schedelbasis beschadigd wordt
tijdens de chirurgie (0,1%). Deze complicatie komt zelden voor. In sommige gevallen
wordt dit opgemerkt tijdens de operatie en dan meteen opgelost. Patiënten met
een cerebrospinaal vochtlek klagen over waterige neusloop en hoofdpijn. In
sommige gevallen dient de patiënt opnieuw een ingreep te ondergaan waarbij het
vochtlek gesloten wordt door middel van een stukje weefsel.

Medicijnen
Onmiddellijk na de operatie krijgt u medicatie om de pijn te stillen. Indien nodig kan u
deze medicatie nog enkele dagen na de operatie blijven innemen.
Naast de noodzaak tot het spoelen van de neus met zoutwater en het gebruik van
neuszalf, zullen ook antibioticadruppels (bv. Fluimucil®) worden voorgeschreven.
Daarnaast zullen ook, in de meeste gevallen, antibioticatabletten worden voorgeschreven. Verwittig tijdig uw arts als u overgevoelig bent voor een bepaald antibioticum.
Bij de meerderheid van de patiënten wordt eveneens een magistrale bereiding met
cortisone voorgeschreven.

Resultaat
De eerste postoperatieve raadpleging volgt ongeveer 1 week na de ingreep. Tijdens
deze consultatie worden de siliconesplints uit de neus verwijderd. Een volgende
controle volgt gemiddeld na een 3-tal weken. Na de operatie zult u in de regel niet
onmiddellijk verbetering van uw klachten opmerken. Vaak is het zelfs zo dat de
klachten de eerste weken wat toenemen. Na ongeveer vier tot zes weken kunt u
verbetering verwachten. Het definitieve resultaat hebt u na ongeveer drie tot zes
maanden.
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Wanneer u voor neuspoliepen geopereerd bent, kan het zijn dat de poliepen weer
terugkomen. Reden hiervoor is dat bij de operatie het neusslijmvlies zelf niet
verwijderd wordt. Vaak is het advies om na de operatie een neusspray te gebruiken,
hierdoor blijven de poliepen langer weg.
Hoewel de poliepen of de ontstekingen van de sinussen kunnen grenzen aan de
schedelbasis, de oogkas, de traanbuis, de reuk- en oogzenuw en verschillende bloedvaten, zien we slechts hoogst zelden dat hieraan door opereren schade optreedt. Uit
onderzoek blijkt dat meer dan 85% van de mensen die geopereerd worden voor
ontstekingen van de sinussen tevreden zijn over het resultaat. Meer dan 70% van de
mensen die een operatie voor neuspoliepen onderging is tevreden.

7

Contact
Dienst Neus- Keel- en Oorheelkunde
Dr. Lambert - Dr. Clement - Dr. Patou
Route 34
Tel.

059 41 43 40

Fax

059 41 43 41

corl@azdamiaan.be

© Az Damiaan vzw, augustus 2019. Niets uit deze brochure mag worden
overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming.
Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het
gesprek met uw zorgverlener.
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