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Neuscorrectie operatie
Inleiding
Bij een neuscorrectie corrigeert de KNO-arts de uitwendige en de
inwendige vorm van de neus. De neus bestaat uit bot, kraakbeen, weke
delen en huid. Een neuscorrectie is soms nodig om de functie van de neus
te verbeteren. Meestal gaat het dan om het verminderen van
neusverstoppingsklachten. Een scheefstand van de neus heeft vaak ook
een negatieve invloed op de functie van de neus. Een neuscorrectie wordt
ook verricht in verband met cosmetische wensen (bijvoorbeeld: opheffen
van scheefstand of bochel op de neus, corrigeren van de vorm van de
neuspunt).
Voor en na de operatie maakt de KNO-arts foto’s van uw neus.
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Belangrijk
Als u een neuscorrectie overweegt, is het belangrijk dat u realistische
verwachtingen hebt over de resultaten van de operatie. Uw KNO-arts
vertelt u meer over de mogelijkheden en onmogelijkheden van uw
neuscorrectie. Bedenk wel dat de vorm van uw neus blijvend verandert.
Een perfect resultaat kunnen wij nooit garanderen. Het doel van de operatie
is vooral een verbetering aanbrengen in uw bestaande situatie. Het
resultaat kan anders zijn dat u zich hebt voorgesteld. Daarom is het
belangrijk dat u uw wensen in het gesprek met de KNO-arts, voor de
operatie nauwkeurig bespreekt. Zo krijgt u een duidelijk beeld wat u wel en
niet kunt verwachten van de ingreep.
Risico’s en complicaties
Zoals bij elke operatie kan na een neuscorrectie ook een nabloeding, een
ontsteking van de wond of een verstoorde wondgenezing optreden.
Dit komt echter zelden voor. Tijdens of na de operatie kunnen complicaties
ontstaan, die een negatieve invloed op het uiteindelijke resultaat kunnen
hebben. Een voorbeeld is dat na verloop van tijd de neus toch weer iets in
de oorspronkelijke stand gaat staan. Ook komt het voor dat de neus niet
helemaal symmetrisch is. Het resultaat van de operatie wordt niet alleen
door de KNO-arts bepaalt, maar ook door de kwaliteit van het weefsel van
de neus, bijvoorbeeld de dikte van de huid, en van de uitgangspositie van
de neus. In een uitzonderlijk geval is een tweede operatieve correctie nodig.
Voorbereiding
Via de Centrale opname planning krijgt u bericht wanneer de ingreep kan
plaatsvinden.
Voor de operatie krijgt u een afspraak op de preoperatieve polikliniek.
De anesthesioloog bespreekt dan met u uw gezondheidssituatie en ook
vanaf welk tijdstip u voor de operatie niet meer mag eten en drinken.
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De operatie
De KNO-arts voert de neuscorrectie uit onder algehele narcose. Zij maakt
alleen snedes aan de binnenkant van uw neus. Soms is het nodig dat er ook
uitwendige snedes gemaakt worden, maar dat bespreekt de arts met u voor
de operatie. Via de inwendige snedes kan de KNO-arts de binnenkant en de
buitenkant van uw neus veranderen.
Na de operatie
Na de operatie zit er een kapje op uw neus en tampons in uw neus. U kunt
de eerste dagen niet door uw neus ademen. De KNO-arts verwijdert de
tampons na twee tot drie dagen. Het kapje op uw neus mag er meestal na
vijf dagen af. Na het verwijderen van de tampons is het nodig zalf in uw
neus te gebruiken. Door de zalf vermindert de korstvorming in uw neus en
dit bespoedigt de genezing.
Na de operatie kunt u last hebben van het volgende:
• Uw gezicht kan opgezwollen zijn;
• Een bloeduitstorting bij de oogleden komt regelmatig voor.
Dit veroorzaakt een zwelling met blauw/paarse verkleuring.
Deze verkleuring kan weken zichtbaar blijven;
• Uw neus kan de eerste maanden na de operatie nog gezwollen zijn;
• Tijdelijke gevoelloosheid van de neus en bovenlip kunnen optreden;
• Over het algemeen valt de pijn na de operatie mee. U kunt eventueel een
pijnstiller innemen, bij voorkeur Paracetamol.
Wij adviseren u de volgende leefregels in acht te nemen:
• Na de operatie mag u de eerste weken uw neus niet snuiten. Voorzichtig
ophalen mag wel;
• De eerste weken na de operatie mag u ook geen zwaar lichamelijke
inspanning verrichten, zoals sporten, zwaar tillen et cetera.
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Vragen
Hebt u nog vragen, stelt u deze dan aan uw KNO-arts, liefst ruime tijd voor
de operatie. U kunt een afspraak maken met de KNO-arts via de polikliniek
KNO.
T 010 297 53 30

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.15 – 16.30 uur.
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