Centrumlocatie

De KNO-arts heeft met u gesproken over het verwijderen van de keelamandelen
(tonsillectomie). In deze folder leest u meer hierover.
Wanneer worden de keelamandelen verwijderd
De beslissing om de amandelen te verwijderen is afhankelijk van de ernst van de klachten
en hoe vaak u klachten heeft. In de meeste gevallen is de reden voor operatie een terugkerende keelinfectie (tonsillitis of faryngitis) die veroorzaakt wordt door bacteriën. Volgens
de huidige richtlijn kunnen de amandelen worden verwijderd wanneer zich per jaar vier of
meer keren een flinke bacteriële ontsteking van de keelamandelen voordoet.
Voorbereiding op de operatie
Een normale bloedstolling tijdens en na de operatie is van groot belang. Daarom mag u
voorafgaand aan deze ingreep geen bloedverdunnende middelen gebruiken. Deze middelen
zorgen ervoor dat het bloed minder goed of in het geheel niet stolt. Het gaat hierbij met
name om pijnstillers die acetylsalicylzuur bevatten (Aspirine, Ascal en dergelijke.) Wanneer
u wordt begeleid door de trombosedienst en dus antistolling gebruikt, moet u dit direct
melden aan de behandelend KNO-arts. Eveneens moet u vermelden of er in de familie
aangeboren bloedstollingstoornissen voorkomen.
Operatie
Bij volwassenen zullen de amandelen meestal verwijderd worden door ze stapsgewijs los te
maken, ook wel pellen genoemd. Dit laatste gebeurt omdat de keelamandelen bij ouderen
veel vaster zitten aan de onderliggende weefsellaag. De ingreep vindt gewoonlijk plaats
onder narcose. De kans op nabloeding is de eerste 12 uur na de ingreep het grootst en is bij
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volwassenen groter dan bij kinderen. Volwassenen blijven daarom meestal de nacht na de
ingreep nog in het ziekenhuis.

Bij iedere operatie, ook bij het verwijderen van de keelamandelen, is er sprake van enig
risico. Het voornaamste risico is een nabloeding.
Na de operatie
Direct na de ingreep heeft u pijn in de keel en moeite met slikken. De pijn kan uitstralen
naar de oren. Zonodig kunt u de verpleging om een pijnstillend middel vragen. Veel drinken
van koud ijswater is belangrijk. Dit verkleint de kans op een nabloeding en kan de pijn
verlichten. Schrapen van de keel moet u voorkomen. Tijdens de operatie kan er vers bloed uit
de keel in de maag komen. Na de operatie kan u hierdoor oud bloed braken. Zijn ook de
neusamandelen verwijderd, dan kan er ook wat bloed uit de neus komen.
Weer thuis
Pijn kan goed bestreden worden met paracetamol (maximaal 4 maal daags 2 tabletten van
500 mg). Op de plaats waar de amandelen zaten vormt zich een grijswitte korst, die meestal
na zeven tot acht dagen loslaat en spontaan verdwijnt. De adem kan hierdoor wat weeïg

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend
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ruiken. Bovendien kunt u een wat metaalachtige smaak hebben. Dit verdwijnt weer vanzelf.
De eerste dagen kunt u het beste zachte en koele voeding gebruiken. Melkproducten worden
over het algemeen als plakkerig en vervelend ervaren en koolzuurhoudende dranken als te

Na zes weken vindt de laatste controle plaats op de polikliniek KNO. Deze afspraak krijgt u
mee naar huis bij ontslag.
Nabloeding
Mocht u onverhoopt een forse nabloeding krijgen, neemt u dan direct contact op te nemen
met uw huisarts of het ziekenhuis (010- 704 0 704).
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de afdeling KNO, telefoon 010 703 31 16.
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ongeveer twee weken hersteld zijn en uw werkzaamheden weer kunnen hervatten.
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prikkelend. De eerste week kunt u zich het beste rustig houden. In principe zult u na
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