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Verw
ijderen van neuspoliepen

Beste ouder

Uw kind gaat straks naar huis nadat de neuspoliepen werden 
verwijderd.  Het is mogelijk dat uw kind na de ingreep nog 
enkele dagen keelpijn heeft. Deze folder geeft uw informatie 
over de nazorg bij thuiskomst.

De dienst neus-keel-oorziekten 

Pijnstilling
Als uw kind pijn heeft, kunt u de eerste 2 tot 3 dagen een van 
volgende pijnstillers geven. U dient de medicatie het best 
systematisch en op vaste tijdstippen toe.
Paracetamolpreparaat: één van volgende; maximaal 4 keer 
per dag.
• Dafalgan® siroop of zetpil
• Of Perdolan® siroop of zetpil
• Of Mobistix® instantpoeder
Volg hierbij steeds de richtlijnen zoals aangegeven in de 
bijsluiter.

Aspirinebevattende medicatie, zoals Aspegic®, Aspirine®, 
Sedergine®, Afebryl® en Perdolan compositum®, is af te raden 
na de operatie.

Voeding
Tijdens de eerste 24 uur na de ingreep is het belangrijk dat uw 
kind voldoende drinkt. Alle koude, niet-bruisende dranken, 
zoals koude melk en plat water, zijn toegestaan.
‘s Avonds mag uw kind opnieuw alles eten. Als uw kind 
keelpijn heeft, geeft u hem of haar best zachte of vloeibare 
voeding, zoals yoghurt, ijs of pudding.
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Nabloeding
Nabloeding is het belangrijkste risico na het verwijderen van 
de neuspoliepen. Het is daarom belangrijk dat uw kind de 
neus gedurende 3 dagen na de ingreep niet snuit. Het is niet 
abnormaal dat uw kind een kleine hoeveelheid bloederig 
neusslijm heeft of eenmalig oud, donkerbruin bloed braakt. Als 
uw kind grote hoeveelheden bloed verliest langs de neus of als 
hij of zij vers, rood bloed braakt, moet u altijd onmiddellijk de 
spoedopname contacteren.
t Spoed campus Rumbeke  051 23 77 08
t  Spoed campus Menen       056 52 25 00
t Spoed campus Torhout     050 23 23 01

School / kinderopvang
Voor het thuisblijven van school of opvang is het aangeraden 
het advies van de arts te volgen.

Sporten / zwemmen
Uw kind mag gedurende 3 weken na de ingreep niet zwemmen.

Controleafspraak
Alleen in geval van problemen hoeft uw kind bij de huisarts of 
doorverwijzende arts op controle te gaan.

Kostprijs
Alle kosten voor uw verblijf en verzorging, komen op 
de ziekenhuisfactuur. Hebt u vragen over de ziekenhuisfactuur, 
neem dan gerust contact op met de dienst facturatie  051 23 39 
89 of via factuur@azdelta.be
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Contact
Secretariaat neus-keel-oorziekten

CAMPUS  RUMBEKE

t 051 23 70 22

 

CAMPUS MENEN

t 056 52 24 75

 

CAMPUS REMBERT TORHOUT

t 050 23 24 51

Dagziekenhuis kinderziekten

CAMPUS RUMBEKE

t 051 23 63 38

CAMPUS MENEN

t 056 52 21 74

CAMPUS TORHOUT

t 050 23 23 41

www.azdelta.be 

www.kinderafdeling.azdelta.be

Bron: info dienst kinderziekten


