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Informatieblad

Inleiding
Dit informatieblad is van toepassing voor:
Septoplastie, operatie van het neustussenschot (eventueel met een neusschelpcorrectie)
Rinoplastie, uitwendige correctie

De neus is een deel van de ademhalingsorganen. In de neus wordt de ingeademde lucht verwarmd, bevochtigd en 
gereinigd. Daarnaast heeft de neus een belangrijke functie bij de stemvorming en ook de afvloei van het traanvocht 
verloopt via de neus. Tenslotte is de uitwendige vorm van de neus ook een belangrijk aspect, hierdoor wordt het 
uiterlijk van iemand in grote mate bepaald.

De neusfunctie kan op veel manieren worden beïnvloed, bijvoorbeeld door een verkoudheid of door een allergie.
Stoornissen in de functie van de neus kunnen vaak verergerd worden door een afwijkende vorm van het inwendige 
van de neus; het meest voorkomend is een scheefstand van het neustussenschot of het septum dat de neushelften 
van elkaar scheidt. Deze afwijkende vorm kan aanleiding geven tot een grote reeks klachten als gevoel van 
verstopping, een verstoorde ademhaling of hoofdpijn.

Waarom deze ingreep?
De bedoeling van de operatie is het corrigeren van afwijkingen en/of scheefstand van het neustussenschot, zodat 
dit recht komt te staan en er in de neus aan beide zijden voldoende ademruimte komt. Het neustussenschot wordt 
inwendig recht gezet, er zijn dus geen zichtbare littekens te verwachten.

De ingreep gebeurt onder algemene verdoving. De arts beslist of voorbereidende onderzoeken zoals een 
bloedafname en elektrocardiogram, noodzakelijk zijn. Deze kan u laten uitvoeren via uw huisarts ofwel via het 
preoperatief circuit van het ziekenhuis. U dient vooraf ook een preoperatieve vragenlijst in te vullen.

De dag van de ingreep dient u nuchter te zijn volgens de richtlijnen van uw arts. Eventuele thuismedicatie die 
u dient in te nemen is volgens afspraak met uw arts, het is best dat u een strip van elke medicatie meeneemt. 
Bloedverdunnende medicatie dient een aantal dagen voor de ingreep gestopt te worden, volgens het advies van uw 
arts.
Preoperatief krijgt u Otrivine neusdruppels in elk neusgat toegediend (afhankelijk van uw arts).

Verloop van de ingreep
Via een klein sneetje binnen in de neus worden het kraakbeen en het bot van het neustussenschot vrij gelegd. Hierna 
wordt het tussenschot recht gezet en worden eventuele uitstekende stukjes verwijderd.
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Bij een neusschelpverkleining wordt een litteken gemaakt via een naald in de grootste, onderste neusschelp(en) met 
radiofrequentie.

In de neus worden tijdelijk tampons ingebracht, zo wordt het tussenschot aan weerszijden in de juiste positie 
gesteund zodat slijmvlies, kraakbeen en bot weer aan elkaar kunnen groeien. Vaak worden aan de buitenzijde van de 
neus ook nog enkele pleisters aangebracht ter ondersteuning. De tampons en de pleisters worden de volgende dag 
verwijderd. U kan dan weer door de neus ademen.

Indien men tijdens de operatie ook de vorm van de neus verandert, maakt men enkele bijkomende sneden aan de 
binnenzijde van de neus en soms ook onder de bovenlip. Dit levert geen zichtbare littekens op.

Heel af en toe is het toch noodzakelijk om aan de buitenzijde een snede te maken. Indien dat het geval is wordt dit 
vooraf met u besproken. Het litteken van die kleine snede is later vrijwel onzichtbaar.

Aandachtspunten
• Als u de tampons in de neus heeft, is het handiger om half rechtzittend te slapen. Dit vergemakkelijkt het 

ademen door de mond en kan een beetje verlichting geven. De wieken worden de volgende dag verwijderd, 
plaatjes worden na 3 tot 5 dagen verwijderd.

• Het kan zijn dat u na de operatie hoofdpijn krijgt, vraag de verpleegkundige om een pijnstiller.
• De pijn na de operatie is meestal gering en goed te bestrijden. In de neus en omgeving kan een dof gevoel 

optreden omdat kleine zenuwen zijn uitgeschakeld.  Het normale gevoel komt terug binnen enkele weken tot 
maanden.

• U kan postoperatief last krijgen van een neiging tot niezen, daarvoor krijgt u de gepaste medicatie.
• Uit uw neus kan wat kleurloos tot roodgeel vocht druppen, dit neemt geleidelijk af.
• Na een operatie aan het uitwendig gedeelte van de neus kunnen de wangen opzwellen en kan het gebied rond 

de ogen blauw verkleuren door onderhuidse bloeduitstortingen. Die verkleuring verdwijnt na enkele weken.
• Neusschelpcorrectie: het grootste gevaar bij deze operatie bestaat uit een (uiteindelijk) te ruime neus. 

Er ontstaan dan luchtwervelingen, zodat er vele wondjes op het slijmvlies ontstaan. Dit geeft bloedingen, 
korstvorming en ontstekingen. Uiteraard stoort dat opnieuw de neusdoorgankelijkheid. Het is dus de kunde 
van de KNO-arts om genoeg van de neusschelp weg te halen, dat u tevreden bent, maar niet te veel zodat u 
ontevreden bent. Terugplaatsen van slijmvlies kan niet meer! 
Dit betekent dat de KNO-arts dus eerder iets te weinig, dan teveel neusschelpweefsel weg zal halen om aan de 
veilige kant te blijven.

• Het kan enkele weken duren voordat de neus zijn normale functies herneemt en u geen klachten meer hebt.
• Bij ontslag krijgt u voorschriften mee en een nieuwe afspraak voor een controle consult.

Contact
Aarzel niet om bij vragen of problemen contact op te nemen:

• Algemene Heelkunde D3, tel. 012 39 73 77
• Dienst Orthopedie B3, tel. 012 39 63 40
• Chirurgisch Dagziekenhuis E3, tel. 012 39 65 48 tussen 07:00 en 20:00 uur
• Daghospitalisatie Chirurgie MC Bilzen, tel. 089 41 01 74 tussen 07:00 en 19:00 uur
• Uw KNO-arts is te bereiken via het algemeen nummer van az Vesalius, tel. 012 39 61 11
• Dienst Spoedgevallen az Vesalius, tel. 012 39 68 21


