Behandeling met capsaïcine
Uw specialist heeft een behandeling met capsaïcine voor u aangevraagd in Meander
Medisch Centrum. U heeft hiervoor een afspraak.
Het doel van de behandeling is de neusklachten te verminderen.
De behandeling wordt verricht door de afdelingsverpleegkundige.
In deze folder vertellen we u hoe u zich voorbereidt op de behandeling, hoe de
behandeling in zijn werk gaat en wat u kunt verwachten als u weer naar huis gaat.
De behandeling vindt plaats op locatie Amersfoort van Meander Medisch Centrum.

Waarom wordt u behandeld?
U bent door u huisarts/specialist naar Meander verwezen, omdat u last heeft van
loopneus of neusverstopping.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?






Uw verzekeringsbewijs.
Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, of rijbewijs).
Let op: Neem altijd uw verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs mee.
Een lijst van medicijnen die u regelmatig slikt.
Iets om te lezen of te puzzelen of muziek te luisteren tijdens uw verblijf op de
verpleegafdeling.
Naam en gegevens van een contactpersoon die we kunnen bellen als dat nodig is.

Praktische informatie
Waar moet ik zijn voor mijn behandeling?
Ik heb een afspraak op __________ dag __________ om __________ uur.
Ik meld mij
_______________________________________________________________________

www.meandermc.nl
mijn.meandermc.nl
Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917

Kunt u de weg niet vinden, vraagt u het dan aan de receptioniste bij de hoofdingang.
Mijn specialist in het ziekenhuis heet:
__________________________________________________

Waar meldt u zich?
U meldt zich bij de receptie op de verpleegafdeling. Daar wordt u verteld waar u kunt
wachten of waar u naar toe moet.
U wordt vervolgens gehaald en naar uw kamer gebracht.

Hoe bereidt u zich voor op de behandeling?
Eten en drinken
Voor de behandeling mag u gewoon eten en drinken.
Medicijnen
U kunt gewoon uw medicijnen gebruiken. Deze zijn niet van invloed op de behandeling.
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Melden bijzonderheden
Meld het de zorgverlener die de behandeling verricht als:
 u zwanger bent (Dan kan de behandeling niet doorgaan.)
 u rookt (De behandeling is niet effectief als u een roker bent.)
Vervoer terugreis
Na de behandeling kunt u gewoon zelf naar huis terug rijden of fietsen.

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?
De behandeling bestaat uit vijf capsaïcine behandelingen op één dag met tussenpozen van een uur.
De neus wordt eerst licht verdoofd met een spray.
Vervolgens krijgt u per behandeling drie pufjes capsaïcine per neusgat per keer.
Deze behandeling kan enige prikkeling geven. De behandeling is niet pijnlijk, maar kan wel gevoelig zijn.
De behandeling duurt ongeveer zes uur.
Na een tijdelijke toename nemen de klachten na enkele dagen tot weken aanzienlijk af.
U krijgt een afspraak mee voor over zes weken bij uw KNO-arts.

Waar moet u op letten als u weer naar huis gaat?
U kunt eventueel een lichte hoofdpijn krijgen, daar kunt u paracetamol voor innemen.
Er kan een spoortje bloed uit de neus komen.
Let erop dat u niet krachtig de neus snuit.
De klachten kunnen in eerste instantie toenemen en nemen daarna af.

Wie kunt u bellen als u thuis bent en er is iets mis?
Maakt u zich zorgen of heeft u andere problemen als gevolg van het onderzoek/de behandeling, dan kunt u bellen
met uw specialist in het ziekenhuis.
Bij een behandeling in dagopname geldt:
 Tot één week na het onderzoek/de behandeling belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
o Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 17.00 uur) naar de polikliniek van het betreffende
specialisme.
o Vraagt u buiten kantooruren (17.00 - 8.00 uur) naar de Spoedeisende Hulp.
Bij problemen meer dan een week na ontslag neemt u eerst contact op met uw huisarts of met de
Huisartsenpost, tenzij anders is afgesproken met de specialist.
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Vragen
Heeft u voor, tijdens of achteraf vragen over uw behandeling, stelt u deze dan aan de specialist of degene die de
behandeling uitvoert. Het is verstandig uw vragen van te voren op te schrijven. Dan weet u zeker dat u niets
vergeet.
1. __________________________________________________________________________________?
2. __________________________________________________________________________________?
3. __________________________________________________________________________________?
4. __________________________________________________________________________________?
5. __________________________________________________________________________________?

Telefoonnummers
U kunt het ziekenhuis bereiken via het algemene nummer: 033 - 850 50 50.
U krijgt dan een telefoniste aan de lijn. Vraagt u naar de betreffende afdeling of zorgverlener. De telefoniste
verbindt u dan door.
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