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Celon tongbasis
Wanneer er sprake is van snurken en/of een licht tot (matig) ernstig
slaapapneusyndroom, dat (deels) wordt veroorzaakt door het naar
achteren zakken van de tong en het strotteklepje tijdens de slaap, kan in
overleg met uw KNO-arts worden besloten een chirurgische behandeling
van het achterste deel van de tong te verrichten. Deze ingreep noemt
men een Celon tongbasis.
De ingreep wordt in de meeste gevallen gecombineerd met een andere ingreep die tot doel
heeft het snurken of de OSAS te verminderen.
De ingreep vindt plaats onder algehele anesthesie.

Celon tongbasis
Celon tongbasis (radiofrequente energie of de coblatietherapie) heeft als doel gecontroleerde
littekenvorming en hierdoor het verstijven van de achterkant van de tong (de tongbasis). Dit
gebeurt met behulp van een naald. Het littekenweefsel ontstaat na enkele weken tot
maanden en is stugger en minder dik dan het oorspronkelijke weefsel.
Voor deze ingreep wordt een succespercentage van ongeveer 75% genoemd, maar over de
resultaten op langere termijn is nog weinig bekend. Over het algemeen hebben de patiënten
weinig last van de ingreep, er zijn wel enkele mogelijke nadelen:


In theorie bestaat het risico op abcesvorming in de tong. Hoewel dit zeer zeldzaam is
krijgen patiënten die deze behandeling ondergaan uit voorzorg gedurende een week het
antibioticum amoxicilline/clavulaanzuur (Augmentin®).

Bij een allergie voor dit antibioticum of voor penicilline is het belangrijk dit vóór de
operatie aan de KNO-arts te melden.


Er kan een gevoel blijven bestaan dat er iets in de keel zit.



De meeste patiënten ervaren een milde pijn bij het slikken gedurende enkele weken,
werken is na een paar dagen meestal weer mogelijk.

Na de ingreep
Meestal wordt de nacht na de ingreep in het ziekenhuis doorgebracht. De verpleging op de
afdeling geeft na de ingreep duidelijke instructies over wat na de operatie wel en niet
gegeten mag worden. Indien er sprake was van OSAS, wordt na enige tijd de
slaapregistratie (polysomnografie) nog eens herhaald.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op of
kijk op www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op
met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Contact
polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO), locatie West
T
020 510 88 94 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
Route 12

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

IJburg
IJburglaan 727
1087 CH Amsterdam
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