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Wat is een tonsillectomie?
Tijdens een tonsillectomie worden de keelamandelen weggenomen. Dat zijn de knobbels die u links en rechts 
achteraan in de keel ziet. Ze maken deel uit van het afweersysteem, het lymfeweefsel. Bij een acute ontsteking van 
de amandelen kan u last hebben van keelpijn, slikklachten, koorts en een algemeen onwel zijn. Een ontsteking kan 
meerdere keren per jaar voorkomen.

Als de amandelen voortdurend geprikkeld zijn, is er sprake van een chronische infectie. Dan kan u last hebben van 
vermoeidheid, lusteloosheid, snurken, een matige eetlust en onfrisse adem. Als de infecties mekaar herhaaldelijk 
opvolgen, worden de amandelen groter en kunnen ze hinderlijk zijn bij het ademen of het eten. Wanneer de infectie 
steeds terugkeert of de amandelen te groot zijn, worden ze beter verwijderd.

Voorbereiding
De arts beslist of voorbereidende onderzoeken zoals een bloedname en elektrocardiogram noodzakelijk zijn.

De dag van de operatie dient u nuchter te zijn, dit betekent dat u niet mag eten, drinken of roken vanaf middernacht.  
Eventuele thuismedicatie die u moet innemen mag met een slokje water.  Neemt u bloedverdunnende medicatie?  
Meld dit, vaak moet deze medicatie enkele dagen voor de ingreep worden stopgezet.
Meld ook wanneer u loszittende tanden heeft of apexresecties heeft gehad, bij het plaatsen van de mondsperder 
kunnen de tanden dan mogelijks beschadiging oplopen.

Op de dag van de ingreep mag u niet met de auto rijden.  U laat zich best door iemand brengen en halen.

Verloop van de ingreep
De ingreep gebeurt steeds onder algemene verdoving.  Tijdens de ingreep krijgt u via het infuus in uw arm vocht en 
medicatie zoals pijnstilling toegediend.
Om de toegang tot de keel goed open te maken, wordt een mondsperder (zie voorbereiding) gebruikt.
Bij het wegnemen van de amandelen worden de bloedvaten tussen de amandelen en de keelwand dichtgebrand.

Na de ingreep
• Meteen na de ingreep hebt u pijn in de keel die soms uitstraalt naar de oren.  Deze ongemakken duren ongeveer 

één week.  U krijgt pijnmedicatie.
• Na de ingreep ondervindt u slijmvorming in de keel. Dit is normaal. Bovendien kunt u donker bloed braken, dit is 

oud bloed dat tijdens de ingreep in de maag is terecht gekomen.
• Enkele dagen na de operatie zal u ter hoogte van de operatiewonde een witte laag opmerken. De witte vlekken 

maken deel uit van het normale genezingsproces. Hierdoor kunt u wel tijdelijk een slechte adem en smaak 
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hebben.  Het hele genezingsproces duurt ongeveer 14 dagen.
• Er kan tijdelijk een verandering in de smaak optreden.
• Een lichte verhoging van uw lichaamstemperatuur tot 38°C is mogelijk en kan enkele dagen aanhouden. Indien 

de temperatuurverhoging langer dan drie dagen aanhoudt of hoger is dan 38,5°C, contacteert u uw huisarts of 
KNO-arts.

• Bij deze ingreep komen zelden complicaties voor.  Als er toch een verwikkeling is gaat het meestal om een 
nabloeding, die bloeding kan optreden tot twee weken na de ingreep. Bij een bloeding spoelt u eerst uw 
mond met ijswater. Als de bloeding blijft duren krijgt u bloedstelpende medicatie en wordt u ter observatie 
opgenomen. Zelden is een nieuwe ingreep nodig om de bloeding te doen stoppen.

• Zachte voeding is aangewezen, warme of bruisende dranken worden best vermeden.

Opgelet
• De verpleegkundige komt postoperatief de parameters bloeddruk, pols, temperatuur, ademhaling en pijn 

controleren. Geef steeds aan wanneer u pijn heeft, de verpleegkundige zal u pijnstilling toedienen volgens 
voorschrift.

• Tot 1 week na de ingreep vermijdt u best zware inspanningen.  Het is aan te raden tot twee weken na de ingreep 
veel en regelmatig te drinken.

Het ontslag
Na toestemming van de behandelende arts mag u naar huis. Uw behandelend arts bezorgt u deze informatie:
• richtlijnen voor verdere wond- of pijnbehandeling
• afspraak voor eventuele controleraadpleging
• ziekte- en verzekeringsattesten
• eventueel medicatievoorschrift
• een ontslagbrief voor uw huisarts, deze wordt vaak elektronisch verzonden

Contact
• Dagziekenhuis Chirurgie E3, tel. 012 39 65 48, tussen 07.00 en 20.00 uur
• Dienst Algemene Heelkunde D3, tel. 012 39 73 77
• Na deze uren kan u contact opnemen met de dienst spoedgevallen, tel. 012 39 68 21


