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Inleiding
Een UPPP is een heelkundige ingreep ter hoogte van de keelholte en wordt uitgevoerd bij patiënten die luid snurken.

Bij de meeste mensen wordt snurken en slaapapneu veroorzaakt door een te nauwe doorgang van de neusholte naar 
de keelholte. Een slaapendoscopie of slaaponderzoek kan dit aantonen.

Om de te nauwe doorgang te verruimen kan een deel van de huid, het gehemelte en de eventueel nog aanwezige 
keelamandelen verwijderd worden.
Deze uitgebreide operatieve ingreep heet een UPPP.

Indicaties
• Luid snurken, de partner kan niet meer in dezelfde kamer slapen
• Verstoord slaappatroon

Voorbereiding
• De arts beslist of voorbereidende onderzoeken zoals een bloedname en elektrocardiogram nodig zijn.
• De dag van de ingreep moet u nuchter zijn, dus niet 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 stop gezet.

Op de dag van de ingreep mag u niet met de auto rijden, u laat zich best door iemand brengen en halen.
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Verloop
De ingreep gebeurt meestal in het dagziekenhuis en steeds onder algemene verdoving.

Tijdens een UPPP wordt de doorgankelijkheid van de keelholte verbeterd door:
• Verwijderen van de keelamandelen
• Inkorten van de huid en het weke verhemelte
• Ophechten van de verhemeltebogen

Het effect van de ingreep op het snurken kan owv de zwelling tijdens het genezingsproces, ten vroegste twee 
maanden na de ingreep beoordeeld worden. In 90 tot 95 procent van de gevallen is er een sterke vermindering of 
verdwijnt het snurken, meestal verbeteren ook de klachten van slaperigheid overdag.

Na de ingreep
• Na de ingreep heeft u pijn in de keel en heeft u last met slikken. Drink vooral veel water na de ingreep. Deze 

klachten zijn tijdelijk, u krijgt pijnmedicatie.
• Enkele dagen na de operatie zal u ter hoogte van de keel een witte laag opmerken. De witte vlekken maken deel 

uit van het normale genezingsproces. Hierdoor kunt u wel tijdelijk een slechte adem hebben.
• Er treden zelden complicaties op, bij aanhoudende koorts neemt u best contact op met uw huisarts of met de 

KNO-arts (keel-neus-oorarts).
• 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. Slechts zelden is een nieuwe ingreep nodig om de bloeding te 
doen stoppen.

• Zachte en koude voeding is aangewezen de eerste week na de ingreep, warme of bruisende dranken worden best 
vermeden.

• Veel water drinken tot twee weken na de ingreep bevordert het genezingsproces.
• Tot één week na de ingreep vermijdt u best zware inspanningen vanwege een klein risico op een nabloeding.

Het ontslag
Na toestemming van de behandelende arts mag u naar huis. Uw arts bezorgt u volgende 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 op weekdagen
• Na deze uren kan u contact opnemen met de dienst spoedgevallen, tel. 012 39 68 22


