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Vragen?
Indien er nog verdere vragen of opmerkingen zijn 
kan u steeds bij het verplegend personeel terecht, 
wij helpen u graag verder.

We wensen u een spoedig herstel toe.

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
Vijfseweg 150
8790 Waregem
T. 056/ 62 31 11
F. 056/ 62 30 20
E. info@ziekenhuiswaregem.be

Contact

Secretariaat Neus-, keel-en oorziekten:
056/ 62 35 38

Telefoonnummer spoed: 056/ 62 31 31

Conchaplastie
verkleinen van de onderste neusschelp

  

Infobrochure 
NEUS-, KEEL-EN OORZIEKTEN

Auteur: Dienst Neus-, keel-en oorziekten
Publicatiedatum: September 2019
Doc: 5892



Indien deze weinig of geen effect hebben kan 
de NKO arts in overleg met u beslissen om een 
conchaplastie uit te voeren. Dit is een inwendige 
neusoperatie onder algemene narcose waarbij de te 
grote neusschelpen worden verkleind. Voor deze in-
greep is een dagopname meestal voldoende en hoeft 
u dus niet te overnachten in het ziekenhuis.

Hoe gebeurt de ingreep?
Tijdens de operatie verwijdert de NKO-arts een 
reepje slijmvlies en bot van de onderste neusschelp 
in de linker en/of rechter neushelft. Er blijven geen 
zichtbare littekens over omdat deze ingreep aan de 
binnenzijde van de neus gebeurt. Aan het einde van 
de ingreep brengt de arts aan beide kanten van de 
neus een neustampon of wiek in, om nabloedingen 
te voorkomen en te beperken. Deze neustampons 
kunnen een drukkend gevoel geven en verstoppen 
de neus tijdelijk. Een conchaplastie gebeurt soms in 
combinatie met een septoplastie (= rechtzetten van 
het neustussenschot) of FESS (= sinusoperatie).

Wat gebeurt na het ontslag?
De eerste dagen na de ingreep kan de neus nog  
nabloeden. De eerste week na de ingreep moet u 
rustig blijven. Pas na twee dagen mag u de neus 
snuiten. Een controle afspraak wordt in overleg met 
de NKO arts geregeld.

Risico’s 
Bij deze ingreep is er nauwelijks sprake van risico’s 
of complicaties. In een enkel geval kan de neus 
nabloeden.

Problemen

Telefoonnummer spoed: 056/ 62 31 31 

Secretariaat Neus-, keel-en oorziekten:
056/ 62 35 38

De functie van de neus
De neus is voornamelijk een ademhalingsorgaan. 
In de neus wordt de ingeademde lucht verwarmd, 
bevochtigd en gereinigd. Op deze manier wordt 
±90% van de deeltjes die onze lucht verontreinigen, 
weggefilterd en onschadelijk gemaakt. Daarnaast 
heeft de neus een belangrijke functie bij de reukzin, 
de stemvorming en de afvloei van traanvocht. 

Anatomie van de neus
Elke neushelft bestaat uit drie slijmvliesplooien die 
boven elkaar zitten. Dit noemen we de neusschelpen. 
De onderste neusschelpen zijn het grootst en geven 
vaker klachten dan de andere. Bij een verkoudheid of 
allergie zullen de neusschelpen opzwellen. Dit leidt 
tot neusverstopping.

Indicatie van conchaplastie
Indien u voortdurend last heeft van neusverstopping 
kan het zijn dat u forse neusschelpen heeft. Soms 
blijven de onderste neusschelpen chronisch gezwollen 
na een verkoudheid of allergische reactie. De oorzaak 
hiervan is niet duidelijk. De arts zal u medicatie voor-
schrijven om de zwelling te verminderen. 


