
Patiënteninformatie

Neusbloeding

INLEIDING
Meestal ontstaat een neusbloeding door een lichte beschadiging van een klein bloedvat in het neusslijmvlies. Het is 
meestal onschuldig maar kan heel vervelend zijn, zeker wanneer het bloed in de keel loopt.

MOGELIJKE OORZAKEN
• Droge slijmvliezen of een neusverkoudheid.
• Neuspeuteren: korsten beschadigen het onderliggend slijmvlies, waardoor een bloeding kan ontstaan
• Te hard snuiten
• Overmatig gebruik van neussprays beschadigen neusslijmvlies
• Verhoogde bloeddruk
• Gebruik van bloedverdunners
• Aangeboren afwijking van het neustussenschot
• Aanwezigheid van vreemde voorwerpen, zoals bijvoorbeeld een pareltje

WAT KAN U ZELF DOEN?
• Probeer rustig te blijven, anders stijgt uw bloeddruk en gaat het bloeden toenemen
• Snuit eenmaal goed uw neus
• Ga goed rechtop zitten, leun naar voor en spuw het bloed uit
• Oefen druk uit op uw neus door stevig met duim en wijsvinger te knijpen op uw neusvleugels, doe dit gedurende 

5 à 15 minuten

CONTACTEER UW HUISARTS OF DE DIENST SPOEDGEVALLEN
• Wanneer het bloeden blijft duren nadat u uw neus voldoende lang hebt dicht geknepen
• Als u bloedverdunners zoals Asaflow, Marcoumar, Plavix (Clopidogrel), Lixiana, Sintrom of Xarelto gebruikt en 

hierdoor regelmatig een bloedneus heeft
   
De behandeling op de dienst spoedgevallen bestaat uit het plaatsen van bloedstelpende tampons in beide 
neusgaten. Indien nodig zal de specialist het bloeden stoppen door het wondje dicht te schroeien. In sommige 
uitzonderlijke gevallen is een opname in het ziekenhuis noodzakelijk. 

COMPLICATIES
• Zijn eerder zeldzaam
• Gaan vaak gepaard met oncontroleerbare bloedingen
• Kunnen hierdoor in zeer uitzonderlijke gevallen leiden tot ernstig bloedverlies, daling van de bloeddruk, shock
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NA DE BEHANDELING
• Meestal is het wondje dat aan de basis ligt van de neusbloeding na enkele dagen hersteld. Indien u naar huis gaat 

met een bloedstelpende tampon in uw neus wordt er een afspraak gemaakt, door ons of door u zelf, om deze te 
laten verwijderen

• Na de behandeling is het belangrijk dat u het rustig aan doet zodat uw bloeddruk niet stijgt
• Laat het verband 48 u of langer zitten zoals uw arts adviseert. Haal het verband er niet zelf uit
• Vermijd niezen en snuiten
• Vermijd warme dranken, hete baden, sauna’s of douches
• Vermijd persen, tillen of bukken
• Drink geen alcohol
• Wanneer de bloeding blijft duren: probeer inslikken te vermijden en neem contact op met uw arts 

Rijd niet zelf met de auto, bel desnoods een ambulance

CONTACT
Dienst spoedgevallen, tel. 012 39 68 21


