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Keelamandelen verwijderen of afwachten?
Heeft uw kind regelmatig last van ontstekingen van de keelamandelen en is uw kind jonger dan 16 jaar? Deze keuzekaart kan u, uw kind en uw KNO-arts helpen om de keuze tussen
keelamandelen verwijderen en afwachten te bespreken. Deze keuzekaart is niet bedoeld voor andere klachten, zoals snurken met ademstops (obstructieve slaapapneus).
Let op! Vaak is het niet helemaal zeker of een ontsteking van de keelamandelen alle keelpijn veroorzaakt. Het is dus niet altijd zeker of het verwijderen van de keelamandelen tegen de
klachten helpt.
BEHANDELMOGELIJKHEDEN Keelamandelen verwijderen

Afwachten

Hoe werkt deze behandeling? •
•
•
•
•

• U wacht af of de klachten vanzelf minder worden.
• Blijken de klachten toch te ernstig om af te wachten? Dan kunt u er alsnog
voor kiezen om de keelamandelen te verwijderen.

Vermindert deze behandeling Veel kinderen hebben na de behandeling minder ontstekingen. Ook zijn de
de klachten van mijn kind?
ontstekingen minder ernstig. Hoe meer ontstekingen uw kind voor de operatie
had, hoe meer resultaat u van de behandeling kunt verwachten.

Een ontsteking van de keelamandelen gaat meestal vanzelf weer over. Bij
veel kinderen keert de ontsteking na een tijdje weer terug, maar soms ook
niet.

Uw kind gaat onder narcose.
De KNO-arts verwijdert de keelamandelen.
Bij jonge kinderen verwijdert de KNO-arts vaak ook de neusamandel.
De operatie duurt ongeveer tien minuten.
Hoe lang de ingreep precies duurt, hangt af van de leeftijd van het kind en
de manier waarop de arts de amandelen verwijdert.
• Uw kind mag vaak dezelfde dag nog naar huis.

Uw kind kan wel nog steeds keelpijn krijgen. Dit komt dan door een andere
oorzaak dan een ontsteking van de keelamandelen.
Doet deze behandeling pijn?

Uw kind is tijdens de operatie onder narcose en heeft dan geen pijn. Na de
operatie heeft uw kind vaak wel pijn. Deze pijn kunnen we goed behandelen
met pijnstillers.

Zijn de keelamandelen van uw kind opnieuw ontstoken? Dan kan uw kind
hierdoor pijn hebben. Deze pijn kunnen we goed behandelen met pijnstillers.
Soms zijn antibiotica nodig.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen van deze behandeling?

• Na de operatie zal uw kind zich misschien niet lekker voelen en een tijdje
keelpijn hebben.
• Er is een kleine kans dat uw kind klachten krijgt door de narcose, zoals
misselijkheid, braken en/of koorts.

Krijgt uw kind antibiotica? Dan kan uw kind last krijgen van bijwerkingen,
zoals diarree of een allergische reactie.

Wat zijn de risico’s van deze
behandeling?

Het belangrijkste risico is een nabloeding. Dit betekent dat het wondje in de
keel van uw kind gaat bloeden. 5 tot 21 van de 1000 kinderen (0,5–2,1%) krijgt
een nabloeding. We moeten uw kind dan opnieuw opnemen en soms opnieuw
opereren.

De ontsteking van de keelamandelen kan terugkeren. Er is ook een heel
kleine kans dat uw kind in de toekomst een abces krijgt rondom de keelamandelen. Een abces doet veel pijn. Uw kind kan dan moeilijk slikken en
voelt zich ziek.
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