Centrumlocatie

Uw behandelend KNO-arts heeft u zojuist voorgesteld een behandeling te ondergaan van de
neus (in verband met hyperreactiviteit). In deze folder vindt u informatie om u op deze
behandeling voor te bereiden. Heeft u na het lezen nog vragen, stel deze dan gerust aan de
arts of verpleegkundige bij het volgende bezoek of op de dag waarop de behandeling gaat
plaatsvinden.
Algemeen
De neus is te onderscheiden in een uitwendig deel (neuspunt en neuspyramide) en een
inwendig deel (neustussenschot en zijkant van de neus). Voor details van de bouw van de
inwendige neus wordt u verwezen naar de patiënteninformatie folders septumcorrectie en
infundibulotomie / ethmoïdectomie.
Het slijmvlies van de neus zorgt dat de lucht, die via de neus wordt ingeademd voldoende
wordt gereinigd, verwarmd en bevochtigd. Bij een verkoudheid, of een reactie op een
allergeen (zoals huisstofmijten of graspollen) kan het slijmvlies zwellen waardoor de neus
verstopt raakt. Ook kan het slijmvlies teveel vocht produceren waardoor u klachten krijgt
van een natte neus of zelfs een “druipneus” of hinderlijke niesbuien. Indien sprake is van
hyperreactiviteit van het neusslijmvlies zal het slijmvlies overmatig reageren met zwelling
en vochtproductie.
Doel behandeling
Vermindering van de slijmvliesreactie op aspecifieke prikkels (zoals warmte-koude
overgang, droge lucht, mist, rook, verfluchtjes of parfum).

Capsaicine-behandeling
Afdeling Keel-, Neus– en Oorheelkunde

Capsaicine-behandeling
Capsaicine is het rode bestanddeel van Spaanse peper. Dit kan de gevoeligheid van het
slijmvlies op aspecifieke prikkels verminderen. U kan pas hiervoor in aanmerking komen als
zijn. Bovendien mag u niet roken. Het effect is pas in de loop van een aantal weken te
merken. Voor deze behandeling moet u een hele morgen uittrekken.
Ieder uur wordt de huid ter plaatse van de ingang van de neus ingesmeerd met een vettige
zalf om de huid te beschermen waarna met een spray of neusdruppels de neus zo ruim
mogelijk gemaakt.
Vervolgens zal de neus worden verdoofd (immers Capsaicine is het rode bestanddeel van
Spaanse peper). De meeste patiënten ervaren dit als het meest onaangename van de
behandeling. Tijdens het sprayen moet u even de adem inhouden.
Na ongeveer 5 minuten wordt Capsaicine in de neus gesprayd waarbij u eveneens even de
adem moet inhouden. Hierna gaat de neus lopen en krijgt u veelal tranen in de ogen.
Na één uur wordt deze behandeling herhaald en duurt de gehele behandeling 5 uur.
Nazorg
Enkele weken na de Capsaicine-behandeling kunt u regelmatig last houden van neusloop en
niezen of niesbuien. Dit wordt veroorzaakt door prikkeling van het neusslijmvlies.

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend

eerdere behandeling met medicijnen geen succes hebben gehad en u niet allergisch blijkt te

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO, telefoonnummer 010 - 704 01 20.
Zes weken na de behandeling krijgt u een vervolgafspraak met uw behandelend KNO-arts

Voor deze behandeling wordt een polikliniekplaats gereserveerd van een halve behandeldag.
We verzoeken u dan ook dringend uw afspraak altijd na te komen.
Mocht dit om dringende redenen onverhoopt niet lukken dan verzoeken wij u dit op tijd aan
ons te melden op telefoonnummer 010 - 704 01 20 (polikliniek KNO).
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om het resultaat te beoordelen.

