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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Septumcorrectie (neustussenschot)
Na overleg met uw arts heeft u besloten om een neuscorrectie te 
ondergaan.
In deze folder krijgt u informatie over de ingreep (operatie) waarbij het 
neustussenschot wordt gecorrigeerd (aangepast).
Het neustussenschot (septum) is de scheidingswand tussen het linker en 
rechter deel van de neus. Als het neustussenschot scheef staat, kan dit de 
doorgang 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 (operatie) is het rechtzetten van het 
neustussenschot, zodat de ademhaling door de neus verbetert. Soms zal de 
ingreep samen worden gedaan 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 
opgeschreven en 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 (operatie) zal plaatsvinden.
In overleg met u wordt een afspraak gemaakt op de preoperatieve 
polikliniek.
Daar heeft u een gesprek met de anesthesist ( anesthesie betekent 
gevoelloosheid en gaat over allerlei soorten verdovingen)
De anesthesist bespreekt dingen zoals hoe het is met uw gezondheid, uw 
medicijngebruik en welke narcose u graag wil. Soms wordt er 
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.

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 
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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 kunnen er ook 
tampons gebruikt worden.
Als er ook een neusschelp verkleining met u is afgesproken, verwijderd de 
KNO-arts in de lengterichting een strook slijmvlies van een of beide 
neusgaten. IAls het nodig is wordt aan het einde van de ingreep een 
tampon in de neus achtergelaten.

Na de ingreep
Na de operatie heeft u meestal 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 moeten de tampons langer in de neus te blijven. De arts 
bespreekt dat met u.
Tijdens 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 (problemen)
Bij elke ingreep is een kans op complicaties. De complicaties van een 
septumcorrectie, zoals een nabloeding, is klein (1 – 5%).
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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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