
Patiënteninformatie

Neusspoeling

INLEIDING
Na een neus- of sinusoperatie moeten bloed, secreties en korsten mechanisch worden weggespoeld. Dit kan door de 
neus- en neusbijholten te spoelen met een neuskannetje. Deze spoeling moet tot drie weken na de ingreep worden 
toegepast.

BENODIGDHEDEN
• Keukenzout
• Mineraal water
• Een soeplepel
• Een maatbeker
• Een pannetje om water te warmen of een microgolfoven
• Een neuskannetje (referentienummer voor aankoop in de apotheek: CNK 2070704)
• Een thermometer
• Een handdoek

STAPPENPLAN
STAP 1
• Neem één liter mineraal water. Als u kraantjeswater gebruikt in plaats van mineraalwater moet het water eerst 

voorgekookt worden
• Voeg er 9 gram keukenzout aan toe, dit komt overeen met één afgestreken soeplepel
• Neemt u een fles van 1.5 liter mineraalwater, dan voegt u 13.5 gram zout toe of anderhalve soeplepel
• Bewaar deze oplossing in de koelkast
• 1 liter van deze oplossing is voldoende voor drie neusspoelingen
STAP 2
• Verwarm drie deciliter van deze oplossing tot ongeveer 37°C. Dit is lichaamstemperatuur.
• warm de oplossing op in een pannetje op een vuur of rechtstreeks in de neuskan in de microgolfoven
• Controleer de temperatuur met een thermometer, een kleine afwijking kan geen kwaad maar te warm of te koud 

zoutwater kan prikkelend of pijnlijk zijn

STAP 3
• indien opgewarmd in een pan: giet het verwarmd zoutwater in het neuskannetje

STAP 4
• Ga voor de lavabo zitten en bind een handdoek voor
• Houd uw hoofd lichtjes voorover en lichtjes schuin, zeker niet achterover
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STAP 5
• Breng het aanzetstuk van het kannetje aan de bovenliggende neusopening en kantel het kannetje zodat het 

water in uw neus loopt
• Adem rustig in en uit langs de mond
• Het water zal langs de andere neusopening naar buiten lopen
• Als er zoutwater in uw keel loopt, mag u dit gerust inslikken
• Dit zal na enkele spoelbeurten niet meer voorkomen

STAP 6
• Wanneer de helft van het zoutwater is doorgelopen, plaatst u het kannetje tegen de andere neusopening
• Houd uw hoofd nu naar de andere zijde, opnieuw lichtjes voorover en lichtjes schuin
• Breng opnieuw het aanzetstuk van het kannetje aan de bovenliggende neusopening en kantel het kannetje zodat 

het water in uw neus loopt

STAP 7
• Na de spoeling mag u uw neus voorzichtig snuiten

Herhaal dit drie x per dag en dit zeker drie weken lang. Indien nodig kan in samenspraak met uw arts het aantal 
spoelingen verhoogd of verminderd worden. Deze neusspoelingen zijn belangrijk in uw genezingsproces. Een 
correcte opvolging van deze 7 stappen is dan ook noodzakelijk.

CONTACT
Uw behandelende NKO arts via het algemeen nummer van het ziekenhuis, tel. 012 39 61 11
Dienst Heelkunde E3, tel. 012 39 73 76


