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Septumcorrectie
Na overleg met uw arts heeft u ingestemd met een neuscorrectie.
In deze folder krijgt u informatie over de ingreep waarbij het
neustussenschot wordt gecorrigeerd.
Het neustussenschot (septum) is de scheidingswand tussen het linker en
rechter deel van de neus. Als het neustussenschot scheef staat, kan dit de
doorgankelijkheid van de neus beïnvloeden en verstopping van de neus
veroorzaken. Ook kan het aanleiding zijn tot steeds terugkerende bijholte
ontstekingen. Scheefstand van het tussenschot kan ontstaan door
spontane scheefgroei of een breuk.
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Doel
Het doel van de u voorgestelde ingreep is het rechtzetten van het
neustussenschot, zodat de ademhaling door de neus verbetert. Soms zal de
ingreep gecombineerd worden met een neusschelpverkleining of een
bijholten operatie.

Voorbereiding
De KNO-arts overlegt met u of u onder lokale (plaatselijke) verdoving of
onder algehele narcose geopereerd wil worden. Afhankelijk van uw
gezondheidstoestand en leeftijd kunt u nog gezien worden door een andere
specialist, zoals de cardioloog, radioloog of de internist.
Als u onder algehele narcose geholpen zult worden, wordt u doorverwezen
naar de afdeling centrale opnameplanning. Daar worden uw gegevens
genoteerd en zo mogelijk wordt een datum van de operatie met u
afgesproken. U krijgt in ieder geval of schriftelijk of telefonisch bericht van
de afdeling centrale opnameplanning wanneer de ingreep zal plaatsvinden.
In overleg met u wordt een afspraak gemaakt op de preoperatieve
polikliniek.
Daar heeft u een gesprek met de anesthesist over uw gezondheidstoestand
en (eventueel) medicijngebruik en wordt ook de vorm van narcose met u
besproken. Zonodig wordt er aanvullend bloedonderzoek of een
röntgenfoto afgesproken.
De verpleegkundige op de preoperatieve polikliniek geeft u informatie over
de gang van zaken als u opgenomen wordt. U krijgt een brochure mee met
informatie over opname in het Ikazia Ziekenhuis.
Op de afgesproken datum moet u ‘nuchter’ naar het ziekenhuis komen.
Dat wil zeggen dat u vanaf ’s avonds voorafgaand 24.00 uur niet meer mag
eten, drinken of roken.
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De ingreep
De ingreep duurt ongeveer 1 uur. De KNO-arts voert de operatie uit via een
inwendige (onzichtbare) huidsnede aan de binnenkant van het neusgat.
De arts maakt het slijmvlies los van het (kraak)been. Dan kan het
tussenschot worden rechtgezet. De huidsnede wordt gehecht met
zelfoplosbare hechtingen. Aan weerszijden van het tussenschot kunnen
plastic plaatjes worden ingehecht die als spalk dienen; soms kan worden
volstaan met alleen tampons.
Indien ook een neusschelp verkleining met u is afgesproken, verwijderd de
KNO-arts in de lengterichting een strook slijmvlies van een of beide
neusgaten. Indien nodig wordt aan het einde van de ingreep een tampon in
de neus achtergelaten.

Na de ingreep
Na de operatie heeft u doorgaans weinig pijn. Bij pijnklachten kunt u
Paracetamol (maximaal 6 x daags 500 mg) innemen. De eerste of tweede
dag na de ingreep worden de eventueel ingebrachte tampons verwijderd. In
zeldzame gevallen dienen de tampons langer in de neus te blijven. De arts
bespreekt dat met u.
Gedurende de genezing van het slijmvlies (4 – 6 weken) treedt er
korstvorming en overvloedig slijmvorming op. Het is gedurende die periode
van belang om de neus regelmatig met zoutoplossing (1 eetlepel zout op 1
liter water) te spoelen.

Naar huis
In de regel kunt u de dag na de operatie (bij volledige narcose) of enkele
uren na de operatie (bij plaatselijke verdoving) naar huis. Er wordt een
controle afspraak op de polikliniek gemaakt. Het is verstandig niet te roken,
omdat dit de wondgenezing van het slijmvlies nadelig beïnvloedt

Complicaties
Bij elke ingreep is een kans op complicaties. De complicaties van een
septumcorrectie, zoals een nabloeding, is klein (1 – 5%).
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Tenslotte
Uiteraard is de medische situatie van iedere patiënt verschillend.
Het kan zijn dat om bepaalde redenen afgeweken wordt van het hiervoor
geschrevene.

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u deze uiteraard
nader bespreken met de KNO-arts.
Polikliniek KNO
T 010 297 53 30

www.ikazia.nl
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