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Oorzaken van neusbloedingen 

Vaak voorkomende oorzaken van neusbloedingen: 

 neusallergie 

 virale of bacteriële ontsteking zoals verkoudheid en sinusitis 

 neuspeuteren  

 lokale geneesmiddelen  

 inname van anti-stollingsmiddelen of bloedverdunnende 

medicatie 

 inname van look, ginko of ginseng 

 alcoholisme 

 nasale drugs  

 neustussenschotperforatie. 

 

Zeldzame oorzaken van neusbloedingen: 

 bloedziekten 

 lever- of nierfalen  

 tumoren. 

 

Bevorderende factoren: 

 temperatuurschommelingen 

 omgeving (binnen-buiten) 

 voeding en drinken 

 bad en sauna. 

 

 

 



3 

Het betreft meestal (meer dan 80%) een bloeding aan de voorzijde van de 

neus. De oorzaak is de aanwezigheid van vaatkluwen op het neustussen-

schot vooraan in de neus dat vatbaar is voor neusbloedingen. Deze vorm 

van neusbloeding is typisch na een verkoudheid, na neuspeuteren of 

spontaan bij overgang van koud naar warm. 

Meer zeldzaam gaat het om een bloeding aan de achterzijde van de neus. 

Dit is meer frequent bij een oudere patiënt met hoge bloeddruk en die 

antistollingsmiddelen neemt. 
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Eerste behandeling thuis 

Bij het optreden van een neusbloeding thuis is het belangrijk de rust te 

bewaren. Het is aangeraden eerst de neus goed te snuiten zodat alle 

klonters die zich al gevormd hebben, uitgesnoten worden. Nadien kijkt 

men best op de klok of zet iemand in de omgeving een wekker en duwt 

de patiënt met duim en wijsvinger op de beide neusvleugels gedurende  

15 minuten. Het is belangrijk om continu en krachtig de neus toe te  

duwen. Probeer het drukken niet te onderbreken om te kijken of de neus-

bloeding gestopt is. 

 

Verder is het aangeraden om ijs in de nek of een koud washandje op het 

voorhoofd of rondom de neus aan te brengen. U blijft mooi rechtop zitten 

en leunt naar voor. Indien hiermee de neusbloeding spontaan stopt, kan 

een afspraak voor een consultatie gemaakt worden op de dienst Neus-

Keel-Oorheelkunde in het verloop van de volgende dagen en is er geen 

reden tot paniek. Indien de neusbloeding na het goed afduwen van de 

neus gedurende 15 minuten blijft bloeden, begeeft men zich best naar de 

dienst spoedgevallen. 

 

 



5 

Wanneer naar spoed komen?  

Bij het aanhouden van een hevige neusbloeding na 15 minuten afduwen, 

is het consulteren van de dienst spoedgevallen aangewezen.  

Vergeet zeker niet uw medicatielijst mee te brengen! 

Het is niet nodig de spoedgevallen te contacteren als het bloeden  

spontaan stopt. Een controleafspraak op de dienst Neus-Keel-

Oorheelkunde is wel aangewezen.  

 

Wat zal er op spoed gebeuren? 

Op de dienst spoedgevallen zal men u begeleiden naar een spoedbox. 

Hierna zal de spoedarts de urgentie van de situatie inschatten. De bloed-

druk wordt gemeten om na te gaan of deze niet verhoogd is en zo nodig 

wordt medicatie gegeven om de bloeddruk te laten dalen. Het is mogelijk 

dat een neuscompres ingebracht wordt vooraan in de neus om de neus-

bloeding te stoppen. Zo nodig wordt de neus-keel-oorarts gecontacteerd. 
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Behandeling op de dienst Neus-Keel-

Oorheelkunde 

Op de dienst Neus-Keel-Oorheelkunde zal men u opnieuw aanraden de 

neus te snuiten om het aanwezige oud bloed te verwijderen. Zo nodig 

wordt u nogmaals gevraagd goed af te duwen.  

Wij zullen u steeds vragen rechtop te blijven zitten en licht voorover te 

leunen. In tussentijd plaatsen wij vooraan in de neus neuswatjes met een 

verdovend product en een bloedvatvernauwend middel. We laten deze 

geneesmiddelen een paar minuten inwerken.  

 

   
 

Indien wij het verantwoordelijke bloedvaatje duidelijk kunnen  

waarnemen, wordt een chemisch product ingebracht om het bloeden te 

stoppen. Indien dit niet het geval is, of indien het gaat om een neus-

bloeding achteraan in de neus, is het mogelijk dat een neuscompres moet 

geplaatst worden.  

Het is mogelijk dat na het stoppen van de bloeding u toch in het zieken-

huis dient opgenomen te worden. 
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Nabehandeling en tips 

Na de behandeling van uw neusbloeding is een goede nazorg essentieel 

om het beschadigde slijmvlies goed te laten genezen.  

Hiervoor wordt een vitaminehoudende neuszalf voorgeschreven en zo 

nodig ook medicatie tegen de jeuk.  

De neus spoelen is toegestaan vanaf de derde dag na de neusbloeding. 

Neuspeuteren is absoluut te vermijden! 

We raden aan om gedurende 1 week alles wat de druk op het hoofd doet 

toenemen te vermijden zoals bv. heffen, bukken en tillen. Ook de neus 

snuiten is gedurende 1 week niet toegestaan. Niezen doet u best met 

open mond. 

Laat een warme maaltijd, soep en dranken 5 à 10 minuten afkoelen.  

Vermijd snel van een zeer warme naar een zeer koude omgeving te gaan. 
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Contactgegevens 

Consultatie NKO 

Route 34 

Tel: 059 41 43 40 

E-mail: corl2@azdamiaan.be 

 

Huisarts van wacht 

Tel. 059 70 97 98 

 

Spoedgevallen Az Damiaan  

Route 100 

Tel. 059 41 40 80  

 

 

 


